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Úvod

Od ledna roku 2007 platí v České republice nový zákon o sociálních službách. 
Přinesl nejvýraznější změnu systému sociálních služeb, dříve označovaných jako 
„sociální péče“ za posledních dvacet let. Změna se týká uživatelů, poskytovatelů 
i zadavatelů sociálních služeb. Vedle dalších novinek, kterými se staly zejména 
příspěvek na péči, registrace poskytovatelů sociálních služeb, standardy sociál-
ních služeb a některé další se zásadní změna odehrála ve vzájemném postavení 
poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.
Zjednodušeně můžeme konstatovat, že dříve občan žádal o službu a ta mu 
byla příslušným orgánem v rámci správního řízení „přidělena“. V současnosti 
(s drobnou výjimkou do konce roku 2009) si každý zájemce o sociální službu 

sjednává její obsah s poskytovatelem samostatně – v rámci speciálního druhu 
smluvního vztahu, kterým se stala smlouva o poskytování sociální služby. 
Smlouva o poskytování sociální služby představuje výrazný prvek zákona, 
který neměl v historii České republiky posledních šedesát let obdobu! Od roku 
1988 až do konce roku 2006 byly sociální služby (tehdy služby sociální péče) 
poskytovány převážně na základě rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu. Jednalo se o právní institut, který je charakterizován nerovnoprávným 
postavením obou subjektů. Občan vystupoval v roli žadatele – a příslušný 
orgán veřejné správy (krajský úřad, obecní úřad) svým rozhodnutím tomuto 
občanu službu „potvrdit“. 
Současné pojetí smlouvy o poskytování sociálních služeb jako právního 
i faktického základu vztahů mezi uživatelem a poskytovatelem vytváří, lepší 

předpoklady pro aktivní podíl uživatele na defi nování jeho potřeb a jim odpo-
vídajících službách. 
Pro smlouvu platí základní zásada – rovnoprávné postavení obou stran 
smluvního vztahu. Což se o dřívějším modelu veřejnoprávního rozhodování 
říci nedalo. Nově nastoupivší rovnoprávnost však přináší i nové a pro mnohé 
uživatele jen těžko chápané podstatné zvýšení odpovědnosti uživatele za dů-
sledky vlastního rozhodování a volby. 
V novém systému více než kdy jindy platí, že každý je svého štěstí strůjcem. 
Přitom osobní zkušenosti, právní vědomí a občanská vyspělost uživatelů sociál-
ních služeb je, z řady důvodů, velmi rozdílná. Obecně žádoucí prvek svobodné 

volby může být pro desetitisíce občanů stresující povinností spojenou se složi-
tým vyjednáváním.
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Jedná se o jedno z dílčích rizik, které přináší změna tohoto odvětví veřejných 
služeb. Zmíněné riziko však není jen záležitostí konkrétního uživatele služby. 
Jestliže vyjdeme z pojetí sociálních služeb jako významné součásti fungování 
veřejných služeb a jako významného prvku sociální ochrany a prevence soci-
álního vyloučení dotčených obyvatel České republiky, potom musíme konsta-
tovat nezbytnost zlepšení přípravy a podpory uživatelů. A to nejen vzhledem 
k jejich individuálním potřebám, nýbrž i vzhledem k efektivitě vynaložených 
společenských prostředků.
Jedním z prvků této podpory je i existence celostátní sítě poradenství uživa-
telům sociálních služeb, kterou provozuje Národní rada osob se zdravotním 
postižením za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí a prostředků 
Evropského sociálního fondu. 
V rámci České republiky je vytvořena funkční síť poradenských míst, v nichž 
působí odborně proškolení poradenští pracovníci. Sídla jednotlivých poraden 
jsou povětšinou shodná se sídly bývalých okresních měst. 
Publikace, která se Vám dostává do rukou, je určena jako příspěvek k odstra-
nění jednoho z aspektů výše zmíněného rizika, kterým je nepříliš dobrá orien-
tace řady uživatelů v právech a povinnostech vyplývajících z jejich smluvního 
vztahu. 
Jistě ji mohou využít i pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, pracovníci 
obecních a krajských úřadů působící v oblasti sociálních služeb, či studenti 
vyšších odborných a vysokých škol připravujících se na činnost v sociálních 
službách.

V Olomouci, červen 2008, autor
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1 Nový systém sociálních služeb 

1.1 Služby sociální péče do roku 2006

Právní a faktická úprava sociálních služeb (tehdy sociální péče) do konce roku 
2006 vycházela ze zákonů přijatých na sklonku osmdesátých let minulého sto-
letí. V této době bylo na sociální politiku i v oblasti sociálních služeb nahlíženo 
podstatně odlišným způsobem, a to především v oblasti svobody rozhodování 
jedinců a demokratických principů fungování veřejné správy. Novelizacemi 
těchto právních předpisů docházelo pouze k dílčím úpravám. Při praktickém 
poskytování sociálních služeb přesto od počátku 90. let docházelo k význam-
ným inovacím, ovšem základní model stále vycházel ze státně paternalistického 
a socialisticky direktivního způsobu uvažování.
Podle tehdejších právních norem u nás existovaly de facto pouze tyto služby:1

• výchovná a poradenská péče, 
• ústavní sociální péče, 
• péče v ostatních zařízeních sociální péče, 
• pečovatelská služba, 
• stravování.

Systém sociálních služeb je charakterizován množstvím vztahů založených na 
objektivních skutečnostech, které mají významný vliv na kvalitu života jedinců 
i společnosti. Jedná se o vztahy, jejichž význam vyžaduje zákonnou oporu, a to 
zejména z důvodu ochrany oprávněných zájmů osob, které jsou oslabeny ve 
schopnosti je prosazovat. 

Popisovaná právní úprava dostatečně nepokrývala spektrum těchto vztahů, 
a to především v následujících oblastech:

•  Člověk, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci, byl považován spíše za ob-

jekt působení systému, a nikoliv za aktivního činitele, jehož objektivizované 
potřeby a projev vůle, jak situaci řešit, by měly být určující pro formu pomoci. 

•  Nebyl zajištěn jednotný systém objektivního hodnocení potřeb osob, 
ze kterého by bylo možné vycházet při vytváření nabídky služeb nebo 
jiných forem pomoci odpovídajících potřebám.

1  Zákon č. 100/1988 Sb. ve znění do konce roku 2006.
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•  Lidé, kteří z nějakých důvodů byli oslabeni v prosazování svých 
oprávněných zájmů, nebyli dostatečně chráněni před tím, aby jejich 
individuální zájmy nebyly poškozovány ať již nesprávným postupem 
orgánů veřejné správy, nebo neodborným poskytováním sociálních 
služeb.

•  Nebyl vytvořen právní rámec rozvoje lidských zdrojů v oblasti posky-
tování sociálních služeb, a to především pro oblast sociální práce, jejíž 
úroveň (nejen v systému sociálních služeb) zásadním způsobem určuje 
funkčnost sociálních systémů.

•  Nebyly uspokojivě vyřešeny vzájemné vztahy a kompetence jednot-
livých úrovní veřejné správy, které nesly odpovědnost za vytváření 
podmínek pro uspokojování potřeb osob. 

•  Nebyl zajištěn jednotný rozsah práv a povinností pro poskytovatele 

sociálních služeb, což se projevovalo zejména v rozdílném náhledu 
na organizace zřizované orgány veřejné správy a organizace, které 
stály mimo veřejnosprávní strukturu, tj. především nestátní neziskové 
organizace.

•  Nebyly vytvořeny systémy dohledu nad kvalitou poskytovaných soci-
álních služeb.

•  Nebyly vytvořeny podmínky k zavedení informační základny o síti 
sociálních služeb a činnostech, které nabízejí.

•  Z hlediska oblasti působení sociálních služeb nebyly vůbec upraveny 

druhy služeb, které se zaměřují na prevenci sociálního vyloučení osob 
nebo skupin osob. 

•  Z hlediska uživatelů sociálních služeb nebyl vyřešen závazný obsah 

jim poskytovaných služeb s přihlédnutím k dlouhodobě nepříznivému 
zdravotnímu stavu a z něj vyplývajících omezení, který by objektivním 
způsobem zohlednil potřeby jednotlivých skupin občanů závislých na 
pomoci a péči.

Tehdy platná právní úprava tak umožnila lidem, kteří nebyli schopni zabez-
pečit své základní životní potřeby (zpravidla z důvodu věku nebo zdravotního 
postižení), využívat jen velmi chudé spektrum služeb (de facto jen ústavní péči 
nebo pečovatelskou službu). 
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Sociální služby, které svým charakterem lépe naplňují principy sociální 
integrace oproti službám „tradičním“, neměly zákonnou oporu (např. osobní 
asistence, raná péče, kontaktní centra, odlehčovací služby). V praxi to zna-
menalo, že jejich existence a rozvoj byly závislé na převládajících „náladách“ 
příslušných úředníků a případné dostupnosti dotačních programů.
Proces sociálního začleňování jako základní myšlenka moderní sociální poli-
tiky nebyl v tehdejším systému vůbec zohledněn.

1.2 Základní principy organizace nového systému sociálních služeb

Hlavním cílem současné právní úpravy má být vytvoření podmínek pro uspo-
kojování oprávněných potřeb lidí, kteří jsou oslabeni v jejich prosazování. 
Zákon o sociálních službách představuje základní rámec k zajištění potřebné 
podpory a pomoci v určitém druhu nepříznivé sociální situace. Podporou 
a pomocí se rozumí takové spektrum činností, které jsou nezbytné pro soci-
ální začlenění osob a důstojné podmínky života odpovídající úrovni rozvoje 
společnosti.
Souvisejícím cílem tohoto zákona je podporovat proces sociálního začleňování 
a sociální soudržnost společnosti.

Formy poskytované pomoci mají splňovat následující charakteristiky:2 

•  dostupnost – z hlediska typu pomoci, územní dostupnosti, infor-
mační dostupnosti, v neposlední řadě také dostupnost z hlediska 
ekonomického,

•  efektivita – formy uzpůsobené tak, aby vyhovovaly potřebě člověka, 
nikoliv „potřebám“ systému,

•  kvalita – má být zajištěna takovým způsobem a v takovém rozsahu, 
který odpovídá současnému poznání a možnostem společnosti,

• bezpečnost – nesmí omezovat oprávněná práva a zájmy lidí,
•  hospodárnost – systém má být nastaven tak, aby veřejné i osobní výdaje 

používané na poskytnutí pomoci v maximální možné míře pokrývaly 
objektivizovaný rozsah potřeb. 

2  Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o sociálních službách. 
Dostupné na http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1102&CT1=0#prilohy.
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Jedním z klíčových prvků nového systému sociálních služeb se má stát jejich 
kvalita. Tento pojem je obsažen v textu zákonných a podzákonných právních 
předpisů. Jeho použitím v sousloví „standardy kvality sociálních služeb“ došlo 
k normativnímu stanovení zásad sociálních služeb, kde jejich kvalita má být na 
prvním místě. 

Měřítkem kvality sociálních služeb jsou následující zásady:

•  Zásada ochrany lidských práv uživatele 

Poskytovatel musí bezpodmínečně zajistit dodržování lidských práv 
uživatele služby. 

• Zásada individualizace služby 

 Služba musí vycházet z potřeb uživatele, jsou stanoveny prostředky 
a cíle k jejich naplnění. 

• Zásada odbornosti 

 Musí být stanovena struktura a počet pracovníků, jejich odborné vzdě-
lání a systém průběžného vzdělávání – vždy odpovídající potřebám 
cílové skupiny.

• Zásada provozního zabezpečení 

 Prostředí poskytované služby je důstojné a musí zajistit možnost přiro-
zeného způsobu života. 

Uvedené zásady a poté jim odpovídající formy poskytovaných sociálních slu-

žeb vycházejí z úmyslu zákonodárce a představují „interpretační a hodnotící 

kritérium“ jejich skutečné současné a budoucí podoby.

Zákon podrobně upravuje následující okruh sociálních situací a způsobů jejich 

řešení:

•  podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříz-
nivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb a příspěvku na 
péči,

• podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních služeb,
• výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb,
• inspekci poskytování sociálních služeb,
• předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách,
• předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka.



12

Klíčové pojmy zákona ve vztahu k systému služeb jsou defi novány následovně:

•  sociální služba – činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona 
zajišťující pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění 
nebo prevence sociálního vyloučení;

•  nepříznivá sociální situace – oslabení nebo ztráta schopnosti (a to 
z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální 
situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfl iktu se společ-
ností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trest-
nou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů) řešit 
vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění 
a ochranu před sociálním vyloučením;

•  dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav – nepříznivý zdravotní stav, 
který podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok a který 
omezuje duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči 
o vlastní osobu a soběstačnost;

•  přirozené sociální prostředí – rodina a sociální vazby k osobám blízkým, do-
mácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí domácnost, 
a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální aktivity;

•  sociální začleňování – proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vy-
loučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí 
a možností, které jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, 
sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je ve 
společnosti považován za běžný;

•  sociální vyloučení – vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti 
a nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace;

•  zdravotní postižení – tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo kombi-
nované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou 
na pomoci jiné osoby; 

•  plán rozvoje sociálních služeb – výsledek procesu aktivního zjišťování 
potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojo-
vání s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza 
existujících zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, stra-
tegie zajišťování a rozvoje sociálních služeb, povinností zúčastněných 
subjektů, způsob sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, 
jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb.
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1.2.1 Příspěvek na péči

Jedná se o ustanovení, které je jedním ze zásadních opatření, jež má měnit 
podobu sociálních služeb a zejména postavení uživatele této služby. Autoři 
návrhu předpokládali, že tento prvek povede k posílení autonomie uživatele 
služby, zvýší jeho roli v procesu poskytování služeb. Očekávalo se, že se více 
než dřív uživatel stane aktivním subjektem jemu poskytované služby. 

Jedním z důvodů byla nepochybně i snaha postupně odstranit nerovnost uži-

vatelů sociálních služeb v minulém systému jejich poskytování. Toto tvrzení 
lze doložit na příkladu dvou dětí se stejně těžkým zdravotním postižením. 
Zatímco na péči o to z nich, jež bylo umístěno v ústavu sociální péče, přispí-
val stát ročně částkou často přesahující 200 000 Kč, rodině pečující o druhé 
z obou dětí v domácím prostředí přispíval donedávna stát částkou více než 
trojnásobně nižší. Dalším příkladem může být nerovný přístup státu k dětem 
se zdravotním postižením, které neměly dříve nárok na žádný trvalý příjem na 
„nákup“ sociálních služeb, a to na rozdíl od dospělých občanů se zdravotním 
postižením, kteří měli jako příjemci některého z důchodů možnost požádat 
o zvýšení důchodu pro bezmocnost, což byla původní dávka určená na úhradu 
nákladů (většinou) pečovatelské služby. Z pohledu uživatelů služeb se jedná 
o zásadní institut zákona a nového systému jako celku.

Podstatou a účelem příspěvku na péči je přispět osobám, které jsou pro svou 
nepříznivou sociální situaci závislé na pomoci jiné osoby, na zajištění potřebné 

pomoci, zejména prostřednictvím služeb sociální péče. 

Finanční prostředky na výplatu příspěvku poskytuje příslušné obci s rozšířenou 
působností Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příspěvek na péči nahradil 
dvě dávky vyplácené podle dřívější právní úpravy, a to zvýšení důchodu pro 
bezmocnost a příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu. Příspěvek na péči 
je tedy především transformován z těchto dávek.
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Na počátku roku 2007 byl příspěvek (na základě zákona) poskytován takto:
•  Osoby, které byly do konce roku 2006 uznány částečně bezmocné 

– I. stupeň závislosti na péči, osoby převážně bezmocné – II. stupeň 
závislosti na péči a osoby úplně bezmocné – III. stupeň závislosti na 
péči. 

•  Děti, které podle klasifi kačních kritérií právní úpravy roku 2006 
vyžadovaly mimořádnou péči, byly uznány závislými na péči ve 
III. stupni.

Od roku 2007 je příspěvek poskytován na základě žádosti oprávněné osoby. 

Poskytování příspěvku

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby 
za účelem zajištění potřebné pomoci. Nárok mají osoby,3 které z důvodu dlou-
hodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při 
péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm 
závislosti. Nárok na příspěvek však nemá osoba mladší jednoho roku, kde se 
předpokládá srovnatelný stupeň péče jako o osoby bez nepříznivého zdravot-
ního stavu. O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. 

Nárok na příspěvek a jeho výplatu

Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění zákonem stanovených podmínek 
a podáním žádosti o přiznání příspěvku. Příspěvek může být přiznán a vyplá-
cen nejdříve od počátku kalendářního měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení 
o přiznání příspěvku.
Nárok na příspěvek nezaniká uplynutím času. Nárok na příspěvek není předmě-
tem dědictví. Nárok na příspěvek nelze postoupit ani dát do zástavy. Příspěvek 
nepodléhá výkonu rozhodnutí a nemůže být předmětem dohody o srážkách. 

Výplata příspěvku

Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží, buď 
v hotovosti nebo se poukazuje na účet u banky určené příjemcem příspěvku. 
Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku, je obecní 
úřad obce s rozšířenou působností povinen provést změnu způsobu výplaty 

3  Přesný okruh osob uvádí § 4 zákona o sociálních službách.
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příspěvku. Příspěvek se nevyplácí, jestliže po celý měsíc oprávněná osoba 
pobývala ve zdravotnickém zařízení (např. v nemocnici). 

Příjemce příspěvku

Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba, nebo namísto ní: 
• zákonný zástupce,
•  jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do 

péče. 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností má povinnost ustanovit zvláštního 

příjemce příspěvku, jestliže oprávněná osoba, popřípadě zákonný zástupce: 
• nemůže příspěvek přijímat,
• nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci. 

S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba, popřípadě jiný 
příjemce příspěvku, souhlasit. To neplatí, pokud vzhledem ke svému zdravot-
nímu stavu nemůže tento souhlas podat, a také tehdy, když zvláštní příjemce 
je ustanoven proto, že příspěvek není využíván k zajištění potřebné péče. 
Zvláštním příjemcem nemůže být ustanoven ten, jehož zájmy jsou ve střetu se 
zájmy oprávněné osoby.

Povinnosti žadatele o příspěvek, oprávněné osoby, jiného příjemce

Žadatel a příjemce příspěvku musí zejména: 
• podrobit se lékařskému vyšetření, 
• podrobit se sociálnímu šetření,
• plnit ohlašovací povinnost,
• využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci. 

Tato pomoc – péče může být zajišťována prostřednictvím rodinných pří-
slušníků nebo jiných fyzických osob nebo prostřednictvím poskytovatelů 
sociálních služeb. Ohlašovací povinnost je stanovena do 8 dnů, kdy je nutno 
ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny ve 
skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu. 
Důsledkem neplnění stanovených povinností je nepřiznání příspěvku nebo 
jeho odnětí. Při zjištění, že příspěvek není využíván na zajištění potřebné 
pomoci, může obecní úřad obce s rozšířenou působností postupovat také 
podle ustanovení o zvláštním příjemci. Od roku 2008 je nutné, aby osoba, 
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která poskytuje pobirateli příspěvku na péči pomoc, tuto skutečnost 

v písemné formě potvrdila. 

Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby, jestliže z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc 

nebo dohled při určitém počtu úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

Výše příspěvku a stupeň závislosti na péči

Stupeň závislosti

(číslo za lomítkem udává počet úkonů u osoby do 18 

let věku)

Výše příspěvku

pro osobu v Kč

do 18 let zletilou

I (lehká závislost) – osoba potřebuje každodenní pomoc 
nebo dohled při více než 12/5 úkonech péče o vlastní osobu 
a soběstačnosti

3000 2000

II (středně těžká závislost) – osoba potřebuje 
každodenní pomoc nebo dohled při více než 18/10 úkonech 
péče o vlastní osobu a soběstačnosti 

5000 4000

III (těžká závislost) – osoba potřebuje každodenní pomoc 
nebo dohled při více než 24/15 úkonech péče o vlastní 
osobu a soběstačnosti

9000 8000

IV (úplná závislost) – osoba potřebuje každodenní 
pomoc nebo dohled při více než 30/20 úkonech péče 
o vlastní osobu a soběstačnosti

11 000 11000
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Posuzování stupně závislosti – zvládání úkonů

Úkony péče o vlastní osobu: Úkony soběstačnosti:

1) příprava stravy,
2) podávání, porcování stravy,
3)  přijímání stravy, dodržování pitného 

režimu,
4) mytí těla,
5) koupání nebo sprchování,
6) péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
7)  výkon fyziologické potřeby včetně 

hygieny,
8)  vstávání z lůžka, uléhání, změna 

poloh,
9)  sezení, schopnost vydržet v poloze 

vsedě,
10)  stání, schopnost vydržet stát,
11)  přemisťování předmětů denní 

potřeby,
12)  chůze po rovině,
13) chůze po schodech nahoru a dolů,
14)  výběr oblečení, rozpoznání jeho 

správného vrstvení,
15)  oblékání, svlékání, obouvání, 

zouvání,
16)  orientace v přirozeném prostředí,
17)  provedení si jednoduchého ošetření,
18) dodržování léčebného režimu.

1) komunikace slovní, písemná, neverbální,
2)  orientace vůči jiným fyzickým osobám, 

v čase a mimo přirozené prostředí,
3)  nakládání s penězi nebo jinými 

cennostmi,
4) obstarávání osobních záležitostí,
5) uspořádání času, plánování života,
6)  zapojení se do sociálních aktivit 

odpovídajících věku,
7)  obstarávání si potravin a běžných 

předmětů (nakupování),
8) vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
9) mytí nádobí,
10) běžný úklid v domácnosti,
11) péče o prádlo,
12) přepírání drobného prádla,
13) péče o lůžko,
14) obsluha běžných domácích spotřebičů,
15) manipulace s kohouty a vypínači,
16)  manipulace se zámky, otevírání, zavírání 

oken a dveří,
17)  udržování pořádku v domácnosti, 

nakládání s odpady,
18)  další jednoduché úkony spojené 

s chodem a udržováním domácnosti.

Pravidla posuzování

Stupeň závislosti na pomoci jiné osoby se stanovuje ve čtyřech stupních. Toto 
odstupňování má umožnit dostatečně podrobně, spolehlivě a přitom vysoce 
individuálně zhodnotit potřeby osob, jejichž dlouhodobě nepříznivý zdravotní 
stav vyžaduje poskytování péče a následně poskytování potřebné sociální 
služby. První rok účinnosti nového zákona ukazuje, že vhodnější by bylo po-

čítat s pěti stupni závislosti na péči, což by lépe umožnilo diferencovat mezi 
náročností péče o jednotlivé skupiny občanů.
Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle uvedeného 
ustanovení (viz tab.) se hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu na schopnost zvládat jednotlivé úkony v obou sloupcích uve-
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dených v tabulce, přitom se úkony podle výše uvedených odstavců 1 a 2 sčítají. 
Při hodnocení úkonů se úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za 
jeden úkon. Pokud je osoba schopna zvládnout některý z úkonů jen částečně, 

považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna 

zvládnout.4 
Při hodnocení závislosti na péči se vychází z hodnocení zdravotního postižení 
(tělesného, smyslového, duševního, mentálního nebo kombinovaného).
Obdobně se postupovalo i dříve, např. při stanovení stupně tzv. mimořádných 
výhod (průkazky ZTP). V současnosti je však pro přiznání příspěvku na péči 
rozhodující dopad zdravotního postižení na schopnost zvládat úkony péče 

o vlastní osobu a úkony soběstačnosti. 

Z hlediska posuzování schopnosti zvládat jednotlivé úkony je stěžejní pravidlo, 
že nepostačuje částečné zvládnutí úkonu. Vzhledem k tomu, že se v některých 
případech jeden úkon skládá z několika rovnocenných činností (např. oblékání, 
svlékání, obouvání, zouvání), vede nezvládnutí i jedné z těchto činností k zá-
věru, že osoba není schopna úkon zvládnout. 
Úkon se považuje za zvládnutý jen tehdy, jestliže je osoba schopna dlouhodobě, 

samostatně, spolehlivě a opakovaně rozpoznat potřebu úkonu, úkon fyzicky 

provádět obvyklým způsobem a kontrolovat jeho správnost. Pro praktické po-
užití napomůže níže uvedená tabulka.5 Do ní si lze dosadit jakýkoliv úkon a po-
soudit, zda osoba je či není schopna splnit zásadní podmínky jeho provedení.

Činnost/úkon Dlouhodobě Opakovaně Samostatně Spolehlivě

Rozpoznání potřeby     

Provedení obvyklým 
způsobem 

    

Kontrola správnosti     

Kritéria v řádcích vystihují tři základní důvody vzniku či existence závislosti na 
péči. Jedná se o kombinaci rozumové, fyzické a smyslové připravenosti osoby 
zvládnout stanovené úkony. Kritéria ve sloupcích tabulky pak určují kvalitativní 

4   Pro účely posuzování se každý z uvedených úkonů posuzuje v jeho dílčích aspektech, které jsou 
stanoveny v příl. č. 1 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.

5  Autorem je JUDr. Jan Hutař z Národní rady osob se zdravotním postižením.
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parametry provádění úkonu. Všechny musí být naplněny, aby mohl být úkon 
považován za zvládnutý.

Je v zájmu všech žadatelů a pobiratelů příspěvku na péči, aby se s platnou 

právní úpravou seznámili a v případě potřeby využili služeb kvalifi kovaného 

poradce.6 Jestliže je v České republice na jaře 2008 přiznáno cca 250 tis. pří-

spěvků na péči, můžeme i při velmi mírném odhadu usoudit, že cca 10–20 % 

pobiratelů příspěvku nemusí mít správně posouzen stupeň závislosti na péči! 

Přiznávání příspěvku na péči u dětí do 18 let věku

U přiznávání příspěvku na péči u těchto osob platí, že při posuzování potřeby 
pomoci a dohledu pro účely stanovení stupně závislosti se porovnává rozsah, 
intenzita a náročnost pomoci a dohledu, které je třeba věnovat posuzované 
osobě, s pomocí a dohledem, který je poskytován zdravé osobě téhož věku. 
Ovšem při stanovení stupně závislosti se nepřihlíží k potřebě pomoci a dohledu 
při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti, která je obvyklá, tj. vy-
plývá z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni biopsychosociálního vývoje. 
Podrobnosti o tom, do kterého věku se u konkrétního úkonu péče o vlastní 
osobu nebo úkonu soběstačnosti nepřihlíží k potřebě pomoci či dohledu, jsou 
uvedeny v příl. č. 1 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb.
Uvedené ustanovení zákona má za následek, že v určitém věku může nezletilé 

dítě získat pouze tyto stupně příspěvku na péči:

• do 1 roku – nevzniká nárok na příspěvek,
• 1–3 roky – možnost získat nejvýše I. stupeň,
• od 3 let – možnost získat nejvýše III. stupeň,
• od 7 let – možnost získat i IV. stupeň.
Je tomu tak proto, že ze zákona vyplývá následující počet úkonů, u nichž nezle-

tilé dítě potřebuje péči a dohled jiné osoby:

• I. stupeň – 5 úkonů,
• II. stupeň – 10 úkonů,
• III. stupeň – 15 úkonů,
• IV. stupeň – 20 úkonů.

6  Např. poradce uživatele sociálních služeb – viz www.poradnaprouzivatele.cz.
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Tento počet úkonů se však nevztahuje ke všem 36 úkonům, jak je zákon sta-
noví, nýbrž pouze k vybranému okruhu úkonů, který je stanoven odlišně pro 
jednotlivé věkové kategorie u dětí do 18 let věku.7

Pro informaci

•  Celkový počet uznaných nároků na dávku se pohybuje mezi 240 až 250 tisíci 

osob. 

•  Největší počet dávek podle rozvrstvení do stupňů vykazuje I. stupeň, tj. cca 

103 000 dávek, což představuje 42 % z celkového počtu dávek. II. stupeň 

81 500 (33 %), III. stupeň 39 000 (16 %), IV. stupeň 22 000 (9 %).

•  Největší objem měsíční výplaty dávek podle rozvrstvení do stupňů vykazuje 

II. stupeň, tj. cca 390 mil. Kč, což představuje 33 % z celkového objemu čerpání. 

I. stupeň 215 mil.Kč (18 %), III. stupeň 320 mil. Kč (27 %), IV. stupeň 240 mil. Kč.8

1.2.2 Standardy kvality sociálních služeb

Standardy kvality sociálních služeb byly v České republice připraveny jako 
metodický materiál Ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2002. Jednalo 
se jeden z výstupů tehdy probíhajícího tzv. česko-britského projektu. Kladl si 
za cíl přinést do probíhající diskuse o budoucí podobě sociálních služeb u nás 
zkušenost a příklad britského modelu poskytování služeb. Ten ovšem ( jistě 
nejen v Británii) nutně v určité fázi svého rozvoje vyžaduje „standardizaci“, 
tedy vytvoření základních parametrů služeb, které umožní všem zúčastněným 
subjektům porovnat jejich deklarovaný a skutečný obsah. 

V době své publikace (2002) představovaly jeden z možných budoucích přístupů 
k zajištění kvality v sociálních službách. Po přijetí zákona o sociálních službách 
a zejména prováděcí vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. se staly (po mírné úpravě) 
závazným normativním prostředkem zajišťujícím minimální obsah „dobré soci-

ální služby“. Standardy kvality v sociálních službách představují pokrok oproti 
předchozímu stavu, kdy neexistovalo žádné objektivní a použitelné měřítko 

7   Podrobnosti lze nalézt v textu vyhlášky nebo v publikaci MICHALÍK, J.: Poradenství uživate-
lům sociálních služeb. Praha: NRZP, 2007. ISBN 80-903640-9-8.

8   Informace o přípravě návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, odbor sociálních služeb MPSV, (archiv autora).
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pro hodnocení takřka žádného aspektu spojeného s poskytováním sociálních 
služeb.9

Přesto existuje v dané oblasti celá řada nedostatků. O některých viz dále v části 
1.3 této knihy.

Standardy kvality v sociálních službách se postupně mají stát nástrojem k za-
jištění kvality při jejich poskytování. Využívají prvky zjišťování a zajišťování 
kvality z  jiných odvětví. Jestliže se obecně v systému služeb chápe kvalita 
jako „schopnost uspokojit zájmy a potřeby zákazníků“, mají standardy kvality 
v českých sociálních službách za cíl naplnit zájmy a potřeby zákazníků – zde 
uživatelů sociálních služeb. Standardy proto popisují, jak má vypadat kvalitní 
sociální služba. Jsou souborem měřitelných a do jisté míry i ověřitelných kri-

terií. Jejich cílem má být umožnit relativně zřetelným způsobem posouzení 
kvality služeb jako celku, ale i kvality jednotlivé poskytované služby. Standardy 
v současném pojetí však rezignovaly na úkol zajistit vymezení konkrétních práv 
a povinností jednotlivých uživatelů sociálních služeb. 
Platný rozsah a obsah standardů kvality v sociálních službách uvádí vyhláška 
MPSV č. 505/2006 Sb., v příloze č. 2. Jsou stanoveny tyto standardy:

 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb
 2. Ochrana práv osob
 3. Jednání se zájemcem o sociální službu
 4. Smlouva o poskytování sociální služby
 5. Individuální plánování průběhu sociální služby
 6. Dokumentace o poskytování sociální služby
 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby
 8. Návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje
 9. Personální a organizační zajištění sociální služby
 10. Profesní rozvoj zaměstnanců
 11. Místní a časová dostupnost poskytované služby
 12. Informovanost o poskytované sociální službě
 13. Prostředí a podmínky 
 14. Nouzové a havarijní situace
 15. Zvyšování kvality sociální služby

9   Výjimku tvořily některé technické a stravovací normy. Obsahem poskytovaných služeb se však 
žádný obecně závazný právní předpis nezabýval.
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Pro každý z uvedených standardů je vypracováno několik kritérií, tj. de facto 
závazných či doporučených postupů poskytovatele služby v dané oblasti jím 
poskytované služby. Kritéria jsou označena jako zásadní a ostatní, přičemž 
nesplnění jen jednoho ze zásadních kritérií může mít při nesjednání nápravy 
za důsledek odebrání registrace k poskytování dané služby.
Přímou souvztažnost ke smluvním vztahům v sociálních službách mají zejména 
standardy č. 3, 4 a 5.10 

1.2.3 Inspekce kvality v sociálních službách

Ustavením samostatného posuzování kvality (činnosti) v sociálních službách 
formou inspekcí kvality reagoval zákonodárce na výše popsaný pokus o jejich 
standardizaci prostřednictvím standardů kvality.
Inspekce poskytování sociálních služeb se provádí u poskytovatelů sociálních 
služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci. Inspekci řídí a organizuje 
krajský úřad s výjimkou poskytovatelů, vůči nimž vykonává kraj funkci zřizo-
vatele. U těchto organizací inspekci organizuje Ministerstvo práce a sociálních 
věcí.

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je:

•  plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních 
služeb,

•  plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 
a 89 zákona o sociálních službách,

• kvalita poskytovaných sociálních služeb.

Provádění inspekce ve smyslu její procedurální stránky se řídí obecně zákonem 
o státní kontrole11, nestanoví-li zákon o sociálních službách jinak. Vlastní in-

spekci u konkrétního poskytovatele provádí inspekční tým, který tvoří nejméně 
tři členové. Alespoň jeden člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem kraje 
(nebo zaměstnancem ministerstva, jestliže se jedná o inspekci u poskytovatele 
zřizovaného krajem). Platí ustanovení, podle něhož inspektor nesmí být v pra-
covněprávním ani obdobném vztahu k žádnému z poskytovatelů sociálních 
služeb v kraji, v němž vykonává inspekci. Toto ustanovení působí problémy ně-

10  Podrobněji v kapitole 4.1.
11  Zákon č. 552/1991 Sb. o státní kontrole.
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kterým odborníkům, kteří jsou zaměstnanci organizace s celostátní působností, 
která současně má své organizační jednotky v kraji, kde by tento odborník měl 
vystupovat jako inspektor.
V zájmu odborného posouzení věci mohou být k účasti na inspekci přizváni 

specializovaní odborníci. Přizvaný odborník nesmí být podjatý vůči poskyto-
vateli sociálních služeb, u kterého je prováděna inspekce. Poskytovatel sociál-
ních služeb, u kterého je prováděna inspekce, je povinen umožnit přizvanému 
odborníkovi, aby se podílel na provádění inspekce.
O výsledku inspekce se pořizuje inspekční zpráva, na kterou se vztahují ustano-
vení o protokolu podle zákona o státní kontrole.
 
Třetím bodem, který hodnotí inspekční tým, je zmíněná kvalita sociální služby. 
Inspekční tým hodnotí standardy ( jejich naplňování a dodržování) u konkrét-
ního poskytovatele na základě metodiky stanovené v § 38 prováděcí vyhlášky 
MPSV č. 505/2006 Sb.12

1.2.4 Financování sociálních služeb

Financování sociálních služeb úzce souvisí s jejich plánováním, a tím i s odpo-
vědností za jejich síť. V současnosti není v působnosti resortu ministerstva práce 
a sociálních věcí nastaven model, který by byl srovnatelný např. se systémem 
řízení a fi nancování školství. Lze říci, že hledání způsobu fi nancování posky-
tovatelů sociálních služeb a nalezení optimálního podílu na fi nancování služeb 
mezi rozhodujícími činiteli je jedním ze základních úkolů současného systému 
sociálních služeb.

Stávající model počítá s následujícími příjmy pro fi nancování konkrétní sociální 

služby:

• Dotace MPSV na poskytování služby
• Příspěvek od uživatele služby (příspěvek na péči)
• Příspěvek zřizovatele (dotace územních rozpočtů)
•  Úhrada ze zdravotních pojišťoven za služby zdravotní péče poskyto-

vané v zařízeních sociálních služeb
• Ostatní příjmy (dary, vlastní činnost)

12  Způsob hodnocení včetně počtu bodů je uveden v kap. 4.5.
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Základní pravidla pro přidělování dotací na poskytování sociálních služeb 
upravují ustanovení zákona o sociálních službách.13 Zákon předpokládá po-

skytování dotací za dodržení těchto skutečností:
•  dotace se poskytuje na zajištění poskytování sociálních služeb poskyto-

vatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru;
• dotace se poskytuje k fi nancování běžných výdajů;
•  určení dotací má být v souladu se zpracovaným střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb (§ 95 zákona);
•  žádosti o poskytnutí dotace na příslušné období (rok) předkládá minis-

terstvu sumárně za celý kraj krajský úřad.

Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se stanoví na základě:

a)  celkového ročního objemu fi nančních prostředků rozpočtovaných v závaz-
ném ukazateli pro příslušný rozpočtový rok,

b)  zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje,
c) počtu vyplácených příspěvků a jejich fi nančního objemu,
d)  počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, a jejich 

kapacit,
e)  kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních 

ústavní péče.
Bližší podmínky pro stanovení výše dotace, účelu dotace, členění dotace a způ-
sobu poskytování dotace stanoví prováděcí právní předpis. 
 
Zvláštním způsobem (§ 104 zákona) jsou poskytovány dotace ze státního roz-

počtu k fi nancování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních 
služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru, a to 
v těchto případech:

a)  na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter;
b)  na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracov-

níků v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpra-
cování střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb;

c)  v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména 
živelní pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie.

13  Upravují § 101 a paragraf následující zákona o sociálních službách.
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Přehled o rozhodujících nákladech na sociální služby poskytované ze státního 
rozpočtu a z územních rozpočtů ukazují údaje v následujících tabulkách:14

Dotace MPSV dle skupiny služeb

Dotace 

MPSV (Kč)
Péče Poradenství Prevence Celkem

2007 6 142 647 197 171 209 300 596 658 450 6 910 514 947

2008 5 434 794 900 204 823 400 883 114 700 6 522 733 000

2008/2007 88,48 % 119,63 148.01 94,39

Dotace MPSV dle zřizovatele služby

Dotace/rok
Podnikatel. 

subjekty
Kraj NNO Obec Celkem

2007 47 471 168 4 316 919 430 1 457 631 619 1 088 492 730 6 910 514 947

2008 68 802 200 3 505 119 300 1 786 812 700 1 161 998 800 6 522 733 000

Relace 

2008/2007
144,93 % 81,19 % 122,58 % 106,75 % 94,39 %

Dotace územních rozpočtů a dotace MPSV pro rok 2008

Rok 2008
Skupina služeb

Celkový součet
Péče Poradenství Prevence

Podíl dotací 

z územních 

rozpočtů

2 594 609 692 77 205 452 432 334 646 3 104 149 790

Podíl dotace 

MPSV
5 434 794 900 204 823 400 883 114 700 6 522 733 000

Celkem 

dotace
 8 029 404 592 282 028 852 1 315 449 346 9 626 882 790

1.3 Nedostatky nového systému

V případě změn tak rozsáhlého systému, jakým je oblast sociálních služeb (péče), je 
obvyklé, že již v krátké době po účinnosti se objeví řada otázek a nedostatků. Některé 
z nich přitom nebylo možno při přípravě zákona očekávat, jiné naopak ano. 

14  Zdroj: MPSV, Český statistický úřad, archiv autora.
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Všechny tyto nedostatky, ať již mají svůj původ v legislativní úpravě nebo 
jsou imanentní charakteristikou dlouhodobě zanedbávaného a všestranně 
podceňovaného systému sociálních služeb, výrazně ovlivňují postavení všech 
subjektů, které se v sociálních službách pohybují. Jedná se o zadavatele a zřizo-
vatele organizací poskytujících sociální služby, jednotlivé poskytovatele služeb, 
ale zejména uživatele služeb, jako konečné „příjemce“ všech opatření, která 
jsou veřejnou správnou v daném směru činěna. Značné problémy má v no-
vém systému i jeho řídicí složka – úroveň státní správy na centrálním stupni 
(Ministerstvo práce a sociálních věcí) a na krajské úrovni. Stávající právní 
úprava totiž na některé naléhavé otázky neodpovídá vůbec, nebo jen naprosto 
nedostatečně.
Dále uvedené nedostatky jsou popsány zejména s ohledem na určení této pub-
likace – tj. pro uživatele a případně poskytovatele sociálních služeb.

1.3.1 Příspěvek na péči

Na prvním místě je nutno uvést  oblast příspěvku na péči. Na tom, že situace 
není odpovídající, se shodnou obě strany vztahu – tedy stát (reprezentovaný 
svými orgány) poskytující příspěvek a fyzické osoby, kterým je přiznáván. 
Ovšem každá z těchto stran akcentuje odlišnou úroveň problémů.
Uživatelé služeb se ihned po náběhu nového systému setkali s velkými pro-
blémy v proceduře jeho přiznávání. Na prvním místě uváděli dlouhé termíny 

(výjimkou nebyl ani jeden rok) vyřizování příspěvku a dále velmi nízkou úroveň 

znalostí pracovnic obecních úřadů vykonávajících tzv. místní šetření, zpravidla 
v domácnosti žadatele o příspěvek.
Původně měla právní úprava v části posuzování způsobilosti fyzické osoby 
zvládat úkony soběstačnosti a úkony péče o vlastní osobu zajistit, aby přístup 
k provádění hodnocení byl v celém státě jednotný, spolehlivý a na patřičně od-
borné úrovni. Rovněž bylo záměrem „oslabit“ medicínskou složku posuzování 
(tzv. diagnóza) a zvýšit roli sociálního šetření, které má reálně zhodnotit schop-
nosti daného žadatele. Ukazuje se však, že u nás, bohužel, není zabezpečeno 

jednotné posuzování úkonů v rámci celé České republiky. V některých místech 
se objevuje „silové“ hodnocení schopností uživatele lékařem „od zeleného 
stolu“, některé sociální pracovnice neumějí pracovat s metodikou posuzování 
a prohlašují i úkony jednoznačně žadatelem nezvládnuté za splněné apod.
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I při respektování pravidel posuzování existují celé skupiny občanů, kteří byli 
dřívějším systémem uspokojeni (příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu), 
nyní však z působnosti zákona „vypadly“. Jedná se zejména o děti (i dospělé) 
stižené onemocněními vyžadujícími regulaci příjmu stravy formou určité diety 
(cystická fi bróza, fenylketonurie atd.). Problémy působí rovněž posuzování 
občanů s duševním onemocněním a občanů se sluchovým či mentálním posti-
žením. Již tradičně se v kritériích hodnocení jen těžce nacházejí občané stižení 
některými civilizačními chorobami.
Jako závažná se jeví tzv. „koupěschopnost“ příspěvku na péči. I když příspěvek 
nikdy nebyl určen na pokrytí všech potřeb vyplývajících z dlouhodobě nepří-
znivého zdravotního stavu pobiratele, přesto lze říci, že nastavení jeho výše 

nepředcházela žádoucí analýza skutečné náročnosti péče o člověka v daném 

stupni závislosti. Zvláště markantně vystupuje tento nedostatek u „koupěschop-
nosti“ příspěvku vypláceného ve IV. stupni závislosti.15 
Jestliže uživatelé poukazují na nedostatečnou výši příspěvku na péči, potom 
stát naopak argumentuje nečekanými náklady na jeho výplatu.
Původně tvůrci zákona argumentovali potřebou cca 7,9 miliard korun vypla-
cených v jednom roce na příspěvek na péči, skutečnost za rok 2007 činí téměř 
15 miliard korun a stávající mechanismus poskytování znamená roční náklady 
na příspěvek na péči v intervalu cca 16–19 miliard korun.
Nejen absolutní výše objemu vyplacených příspěvků vede správce systému 
(Ministerstvo práce a sociálních věcí) k úvahám o „zpřísnění“ výplat či snížení 
některých částek příspěvku.16 Důvodem je i skutečnost, že jistá část příspěvku 
na péči je pobirateli umístěna v domácím prostředí, s využitím služeb péče 
rodinných příslušníků a dalších fyzických osob, bez nákupu služeb od registro-
vaného poskytovatele. 
V tomto směru dochází k jedné z největších dezinterpretací smyslu a úkolu 

zákona o sociálních službách! Jeho zřetelně deklarovaným cílem bylo posílení 
domácí péče o lidi závislé na pomoci, tedy posílit co nejdelší setrvávání člověka 
v přirozeném prostředí rodiny a místní komunity. Tato skutečnost – ve spojitosti 

15  Poskytovaných 11 tis. korun je dostačujících k zajištění péče v domácím prostředí pobiratele 
pouze po dobu cca 7–10 dní. 

16  Nejčastěji se uvádí přechod na tzv. poukázkové plnění u stupňů I. a II. závislosti, kdy např. 
v I. stupni se předpokládá poskytnutí 800,- Kč v hotovosti jako příspěvku na péči a dalších 
1200,- Kč ve formě poukázek na nákup sociálních služeb. Celá diskuse je ovšem v počáteč-
ních stadiích a může vyústit i v odlišná řešení.
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s historicky existujícím defi citem moderních druhů sociálních služeb působících 
v terénu (rodinách) a naopak převahou pobytových zařízení mnohdy nevalné 
úrovně – je pravým důvodem toho, proč uživatelé příspěvek na péči používají 
na úhradu služeb poskytovaných fyzickými osobami. 
Argumentace některých představitelů státu, kteří hovoří o „zneužívání“ pří-
spěvku na péči, je v tomto smyslu argumentací účelovou, politickou a vedenou 
jedinou snahou – snížit objem fi nančních prostředku určených na výplatu 
příspěvku na péči. Dosud neexistuje žádný validní výzkum, který by tyto 
pseudoargumenty o tzv. zneužívání potvrdil. 
Z pohledu státní správy je možno „přiznat“ chybu v plánování fi nančních 

prostředků na příspěvek na péči (připomeňme, že jeho vyplacená výše je 
dvojnásobně vyšší oproti původním představám). Je možno i deklarovat 
snahu o snížení objemu peněz určených do sociálních služeb. Bylo by však 
poctivé, vzhledem k pozici uživatelů služeb, která u nás stále není srovnatelná 
s obdobnými zeměmi Evropské unie, tyto důvody uvést a nehledat náhradní 
a nedůstojné argumenty v údajném zneužívání.

1.3.2 Standardy kvality sociálních služeb

Jejich tvorba byla provázena značnými očekáváními české odborné veřejnosti. 
Vytvoření tzv. národních standardů (viz výše) bylo považováno za první krok 
vedoucí k postupné „standardizaci“ jednotlivých druhů sociálních služeb a ko-
nečně i každé jednotlivé a konkrétní sociální služby. Slovo standardizace zde 
chápeme jako postup či proces umožňující měřit a srovnávat jejich kvalitu.17 To 
se dosud nestalo a důvodů je několik.
Národní standardy vznikaly v době, kdy o jejich normativní podobě zdaleka 
nebylo rozhodnuto.18 Od té doby na centrální úrovni, ale i v produkci odbor-
ných pracovišť, vysokých škol a dalších subjektů (např. školy v Asociaci vzděla-
vatelů sociální práce) nebyl zaznamenán žádný zásadní rozvoj, rozpracování či 

korektiv původně přijatých východisek.

17  Inspirací a modelem pro kvalitu je zde dlouholetý proces odehrávající se zejména v průmyslu, 
jež vyústil ve vznik ISO (Mezinárodní organizace pro vývoj a sjednocení standardů), organi-
zace, která defi nuje kvalitu a usiluje o její zvyšování.

18  Autor této knihy je rovněž autorem komentáře ke standardu č. 2 – Ochrana práv uživatele 
v původním průvodci poskytovatele vydaném MPSV v roce 2002. Již tehdy poukazoval na 
skutečnost, že tvořené standardy jsou vhodné jako ideový a cílový korektiv, nikoliv jako pod-
klad normativního řešení problematiky.
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V současnosti platí ustanovení § 99 odst. 1 zákona o sociálních službách, podle 
kterého:
„Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím 

je defi nována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti personálního 

a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů mezi poskytovatelem 

a osobami.“

Je pravdou, že již před přijetím zákona o sociálních službách se v České re-
publice rozvíjel mohutný systém školení jednotlivých poskytovatelů a jejich 
pracovníků, kteří měli a mají za úkol aplikovat národní standardy do formy 
vlastních standardů daného poskytovatele sociální služby. Tato masivní školení 
však mnohdy vedla jen k tomu, že tým pracovníků příslušného poskytovatele 
byl schopen jistým způsobem defi novat základní požadavky vyplývající z ná-
rodních standardů. Výsledkem jejich činnosti je pak formální a listinná podoba 
standardů příslušného poskytovatele. 
Ovšem skutečná změna v kvalitě se zpravidla nedostavila.19 Důvody však 
nejsou vždy jen na straně poskytovatele a jeho pracovníků. 
Je nutno poukázat na následující skutečnosti:

•  Standardy tak, jak jsou napsány, naprosto nereagují na odlišné potřeby 

uživatelů v jednotlivých stupních závislosti na péči. Kriticky chybí pojetí 
standardů, které by – již na centrální úrovni – zohlednilo diametrálně 
odlišné potřeby uživatelů v jednotlivých stupních závislosti. Potřebami je 
možno rozumět i nároky těchto uživatelů a jejich srovnatelná očekávání 
v různých druzích služeb či v různých teritoriích České republiky.

•  Standardy se vyhýbají naprosto zásadním a ožehavým otázkám tzv. 

normativů na péči v jednotlivých stupních závislosti a v jednotlivých 

druzích služeb. Výsledkem je situace, kdy poskytovatel služby domova 
pro seniory v jednom kraji pobírá ze státní dotace až trojnásobek dotace 
v kraji druhém!

•  Nejen normování potřeb uživatelů a s tím související fi nanční nároč-
nost jednotlivých druhů služeb pro uživatele v jednotlivých stupních 
závislosti, ale i neřešení normování minimálních standardů poskyto-

19  72 % uživatelů sociálních služeb uvedlo v reprezentativním výzkumu názorů na nový systém 
služeb, že kvalita služby zůstala v novém systému stejná. Viz. závěrečná zpráva Výzkumu 
postojů uživatelů sociálních služeb, IRSS, Olomouc, 2008.
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vatele – zejména v personální oblasti – je překážkou kvalitních služeb. 
Působí neuvěřitelně, pokud poskytovatel služeb domova pro zdravotně 
postižené může prohlásit své standardy za odpovídající standardům 
národním – přestože na noční směně pracují dva pracovníci v so-
ciálních službách a „pečují“ o osm desítek občanů s velmi těžkými 
a kombinovanými postiženími! 

•  Stávající model standardů rovněž rezignoval na možnou unifi kaci 

stavebně-technických podmínek poskytování služby, způsobilost 
a možnosti poskytovatelů zajistit potřebnou zdravotní péči apod. Tedy 
oblasti, které jsou upraveny právními předpisy ostatních odvětví, mají 
však přímý dopad na kvalitu poskytované péče. Obsahově shodná 
služba tak bývá provozována v nesrovnatelně odlišných technických 
a prostorových podmínkách.

1.3.3 Inspekce kvality v sociálních službách

Základní problém nově zvolené formy hodnocení sociálních služeb spočívá 
v nepříliš pregnantním vymezení vlastní „metodiky posuzování“ plnění jednot-
livých kritérií standardů sociální služby u daného poskytovatele. Ministerstvo 
práce a sociálních věcí sice vydalo doporučenou metodiku postupu inspekcí, 
ta však nemá zákonnou a de facto ani podzákonnou oporu v žádném obecně 
závazném právním předpisu. 
Jediným obecně závazným právním aktem, podle něhož jsou inspekce prová-
děny, je zmíněný zákon o státní kontrole. Zákon o sociálních službách pouze 
stanoví počty bodů za příslušný stupeň splnění či nesplnění daného kritéria. 
Problém inspekcí je nutno vidět v souvislosti s možnými dopady jejich činnosti. 
De iure může být již nesplnění jednoho zásadního kritéria příslušného standardu 

důvodem k odebrání registrace! Je proto nepochybné, že v nejbližší době se ze 
strany poskytovatelů, kteří dle závěru inspekčního týmu nesplňují podmínky 
pro kvalitní sociální službu, objeví celá řada námitek a protestů, jež využijí 
velmi slabé legislativní zakotvení činnosti inspektorů. 
Pro ilustraci problému uvádíme příklad, na němž je mj. postavena zásada objektivního 

měření kvality u daného poskytovatele. Tou je i anonymní pohovor s příslušným uživa-

telem dané služby. Zpravidla je vybírán losem a závěry z rozhovoru s ním představují 

podstatný, ne-li jediný možný (!!!), důkaz dodržování řady kritérií příslušných standardů. 

Přitom poskytovatelé již nyní uvádějí, že užití tohoto důkazu v posuzovacím řízení 



31

nemá oporu v zákoně, neboť např. § 18 nebo 38 správního řádu20 stanoví povinnost 

„sepsat protokol“. A to se všemi dopady na anonymitu uživatele, míru svobody jeho 

vyjadřování apod. 

Uvedený příklad nemá sloužit jako potvrzení popsaných pochybností poskytova-
telů, je určen pro zamyšlení všem, kteří připravují normativní podobu sociálních 
služeb (zde inspekcí), aby si více než dříve uvědomili, že „dobrý úmysl nestačí“. 
Je nutno volit odpovídající normativní vyjádření, což se týká jak standardů, tak 
posuzování jejich plnění. Odstranění těchto pochybností, nejlépe cestou novely 
zákona o sociálních službách, bude mít do budoucna zásadní vliv na kvalitu vý-
konu inspekční činnosti a v konečném důsledku i kvalitu v sociálních službách.

Požadavek anonymního vyjádření uživatele služeb považujeme v dnešním (na-

prosto nedostatečném) pojetí standardů za naprosto legitimní a de facto jediný 

možný důkaz zjišťování skutkového stavu věcí u daného poskytovatele! 

1.3.5 Plánování a udržení sítě sociálních služeb 

Sociální služby tvoří podstatnou součást okruhu veřejných služeb. Mezi ně patří 
např. zajištění vzdělávacích, zdravotních a dalších potřeb obyvatel. Vlivem 
historického vývoje právě sociální služby představují poslední oblast, která se 
jen obtížně přibližuje úrovni obvyklé v ostatních zde uvedených systémech.

V oblasti vzdělávací politiky státu je odpovědnost za zajištění vzdělávacích 
potřeb obyvatel deklarována zcela explicitně v příslušném ustanovení zákona, 
které ukládá obci povinnost zajistit pro své obyvatele možnost plnění povinné 
školní docházky.21 V praxi má toto ustanovení zásadní význam: v každé obci 
České republiky musí obecní zastupitelstvo buď zřídit základní školu, nebo 
se dohodnout s jinou obcí o umožnění plnění povinné školní docházky v její 
základní škole (a uhradit příslušný fi nanční příspěvek).
V oblasti zdravotnických služeb není zákonem vymezena síť zdravotnických 
zařízení takto podrobně. Přesto historicky vzniklá síť zdravotnických zařízení 

20  Na základě ust. § 26 zákona o státní kontrole pro použití důkazů zjištěných rozhovorem či 
pozorováním platí správní řád.

21 § 178 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.
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poptávku po zdravotních službách de facto saturuje dostatečně a v některých 
segmentech dokonce nadbytečně. Pro potřeby „krizových“ situací, např. 
činnost lékařské záchranné služby, jsou stanoveny teritoriální i časové limity, 
v nichž musí tato služba zasáhnout.
Sociální služby nemohou spoléhat na historicky vzniklou síť – z minulosti jsme 
zdědili velmi chudé spektrum služeb, což se nejvíce týká služeb „moderních“, 
podporujících sociální začleňování v přirozené komunitě občana. 
Hlavním problémem je však stávající normativní vymezení sítě služeb. De facto 

jediným ustanovením, které nějakým způsobem naznačuje odpovědnost státní 

správy za existenci jisté sítě služeb (a její dostupnost), je znění části § 95 zákona 
o sociálních službách. Podle něj kraj:

•  zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám 
osob na svém území;

•  zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci 
s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb 
a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby;

•  sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti 
zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou 
sociální služby poskytovány;

•  zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 
v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

Obdobnou povinnost má i obec (§ 94 zákona). Působnost obce při stanovení 
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na jejím území je uvedena slovy 
„obec může…“. 

Uvedené zákonné vymezení práv a povinností samosprávných celků v žádném 

případě nemůže zajistit přítomnost potřebné služby v daném místě a čase 

pro každého uživatele sociálních služeb. V České republice tak, na rozdíl od 
vzdělávacích služeb, nemáme stanoveno, jaký typ či druh sociálních služeb 
v daném území musí být pro občany zajištěn. Tento model, jakkoliv odpovídá 
historickému vývoji a legislativnímu nazírání na sociální práva jako na poslední 
z generací lidských práv a svobod, vyvolává značné nerovnosti v přístupu ke 
službám, a tím i k veřejným dotacím, které jsou na jejich fungování určeny.
Plánování sociálních služeb a zejména otázka nároku na službu tak vyvstává 
do popředí především ve vztahu k jejich fi nancování.
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1.3.5 Financování služeb 

Problémy fi nancování sociálních služeb úzce souvisejí s procesy, které v posled-
ních letech dominují veřejnému sektoru v České republice. Jedná se o vzájemně 
podmíněné změny následujících oblastí:

•  reforma veřejné správy,

•  snaha o reformu veřejných fi nancí.

Většina změn probíhajících v současnosti v uvedených oblastech má bezpro-
střední dopady do systému sociálních služeb. Konečné rozhodnutí o podobě 
veřejné správy u nás, a v jejím rámci zejména stanovení kompetencí mezi 
centrální správou a krajskými, popřípadě obecními celky, má zásadní vliv 
na podobu řízení, a tím i fi nancování sociálních služeb. Podstatnou otázkou 
fi nancování rovněž zůstává pojetí a výše příspěvku na péči, včetně nástrojů 
usměrňujících jeho alokaci do segmentu služeb (registrovaných poskytovatelů). 
V tomto směru se setkáme se dvěma základními přístupy:

•  Financování s důrazem na příspěvek na péči

Jde o názor zvýrazňující příspěvek na péči a jeho uplatnění oprávně-
ným příjemcem jako zásadní nástroj „přirozené“ regulace sociálních 
služeb. Státní zájem je v tomto případě uplatňován prostřednictvím 
pravidel pro přiznání příspěvku na péči, která jsou jednotná na celém 
území státu. V rámci tohoto názoru je dotace poskytovatelům sociál-
ních služeb chápána jako doplňkový model, který by měl být využíván 
v období současné transformace modelu sociálních služeb. 
Tento názor není příliš rozšířen, byť odpovídá původním úvahám 
tvůrců nového systému služeb.

•  Financování s důrazem na přímé dotace poskytovatelům

Jde o posílení státního reglementismu při řízení sociálních služeb. 
Jestliže v prvním případě je uživatel služeb prvkem, který se výrazně 
svým rozhodnutím o umístění příspěvku podílí na budování sítě služeb, 
v tomto případě je síť služeb budována – a fi nancována – na základě 
rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. Toto rozhodnutí může 
mít nenormativní podobu – viz varianta „střednědobých plánů“, lze 
si však představit i model, v němž veřejná správa přijme legislativní 



34

opatření, v jehož rámci stanoví síť sociálních služeb na daném území.
I v rámci tohoto modelu zůstává velkým problémem nalezení způsobu 

poskytování dotací poskytovatelům. V zásadě připadají v úvahu dvě 
možnosti, nebo jejich vzájemná kombinace:

 •  Dotace poskytovaná jednotně z centrálních zdrojů

   Tato varianta umožní zachovat relativně jednotnou nákladovost na 
jednotlivé druhy služeb a v období, kdy není na celém území státu 
zajištěna jednotná a dostupná síť služeb, zabrání vzniku dalších dis-
proporcí a nerovnovážností mezi jednotlivými kraji. Administrativní 
zvládnutí celostátního systému je však velmi náročné a jen obtížně 
zohledňuje místní specifi ka.

 •   Dotace poskytovaná subsidiárně z municipalitní úrovně 
   V úvahu připadají zejména kraje. Pro tuto variantu se vyslovují 

zejména kraje samotné a jejich představitelé. Argumentem je zde 
názor, že výkonu zřizovatelské funkce musí odpovídat i samostatná 
možnost fi nancování. Odpůrci tohoto modelu se obávají vzniku 
„čtrnácti modelů sociálních služeb“.

Z pohledu uživatelů sociálních služeb je fi nancování služeb zásadním předpo-

kladem, který ovlivní jejich spokojenost v příštím období. Jestliže v individuální 
rovině považujeme za nejdůležitější správně nastavené parametry příspěvku na 
péči a kvalitně připravenou smlouvu o poskytování sociální služby, v obecné 

rovině rozhodne o podobě sociálních služeb u nás zejména zvolený model 

jejich fi nancování.

Na základě dosavadních zkušeností (pozitivních i negativních) a se zohledně-
ním názorů účastníků nového systému sociálních služeb je možno považovat 
za nejdůležitější následující problémové okruhy, kterým je nutno se věnovat při 
hledání cesty k optimálnímu modelu poskytování sociálních služeb v České 
republice.
Především jde o promítnutí odvěké zásady známé z řady oblastí ekonomických 
(a tím i faktických) vztahů ve veřejnoprávní i soukromoprávní oblasti, zásady 
zjednodušeně označované jako „kdo platí ten určuje“ i do praxe sociálních slu-
žeb. Přiznáním tohoto objektivního pravidla dospějeme k poznání, že existují 

pouze dva typické modely fi nancování služeb:
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a)  rozhodujícím činitelem, který „přináší“ peníze do systému služeb je 

uživatel služby,

b)  tímto činitelem je stát zastoupený úředníkem příslušné centrální nebo 
municipalitní úrovně.

Zodpovězení předchozí otázky má vliv na související problém identifi kovatelný 
jako „odpovědnost za stanovení sítě sociálních služeb v České republice“.22 

Tato je dána variantou odpovědi na předchozí otázku. Podle ní existují dvě 
zásadní možnosti:

a)  přináší-li značnou či rozhodující část prostředků do systému uživatel, je 
síť budována postupně na základě jeho potřeb (poptávka uživatelů po 
službě „domov pro seniory specializovaný na osoby s Alzheimerovou 
nemocí“ rozhoduje o vybudování daného zařízení v daném místě),

b)  prostředky do systému jsou poukazovány státním (municipalitním) 
přídělovým systémem a síť služeb je tvořena fi nanční dotací na jejich 
zřízení a provoz „od zeleného stolu“ (rozhodnutí veřejné správy stanoví 
kolik „domovů pro seniory specializované na Alzheimerovu nemoc“ 
je potřeba na daném území).

Konkrétní podoba aplikace uvedených zásad je dále ovlivněna typem služeb, 
o něž se jedná. Podstatný rozdíl je mezi službami poradenství a sociální pre-
vence (z ustanovení zákona jsou prakticky zcela hrazeny z veřejných zdrojů) 
a službami pobytovými (značnou část úhrady alokuje uživatel z vlastních zdrojů 
(příjmy, důchody) nebo jemu poskytnuté státní dotace (příspěvek na péči)).

22  V žádném případě se nejedná o teoretický či akademický problém. Jde o záležitost, která 
ovlivní kvalitu života (v mnoha případech i základní podmínky životní existence) desítek tisíc 
občanů České republiky.
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Diskuse o konkrétní podobě modelu sociálních služeb je u nás v počátcích. 

Nejsou stanoveny „skutečné standardy“ služeb poradenství, prevence i péče, 
které by zahrnuly nákladovost služby ve vazbě na uživatelskou skupinu. Nejsou 
stanoveny ani standardy, které popíší objektivní potřeby, případně nároky, 
jednotlivých uživatelů sociálních služeb a jim odpovídající formy péče.23

Přehlížení či dokonce ignorování těchto základních principů, které je nutno 
zohlednit, značně komplikuje obsah i formy současných diskusí o podobě 
sociálních služeb u nás. Ta bývá často zužována na řešení (novelizaci) dílčích 
ustanovení příslušných právních předpisů.

23  Pokud by analogicky byla upravena např. oblast vzdělávací politiky našeho státu, potom by 
počet žáků ve třídě základní školy byl v zákoně „neuveden“, stejně tak by nebyl stanoven 
normativ na žáka základní (ani jiné školy), který daná škola nárokově ze státního rozpočtu 
obdrží a povinnost školy naučit žáka potřebné penzum vědomostí by nebyla zakotvena ve 
schváleném (a podrobném) vzdělávacím programu, nýbrž by existovaly volně pojaté stan-
dardy kvality vzdělávání, které by konstatovaly variantu následujícího: „škola má zpracována 
pravidla, podle nichž poskytuje kvalitní vzdělání“.



37

2 Smluvní vztahy v občanském právu

2.1 Občanský zákoník a zákon o sociálních službách

Zákon o sociálních službách uvádí obecnou platnost občanského zákoníku 
(dále i o. z.) pro uzavírání smlouvy o sociálních službách.24 Pro uživatele, 
ale i poskytovatele služeb, jakožto strany tohoto druhu smluvního vztahu, to 
v praxi znamená následující pravidla:

•  Smlouva se bude řídit (musí dodržet) ustanoveními zákona o sociálních 
službách v těch částech, kde zákon o sociálních službách některé nále-
žitosti výslovně upravuje.25

•  V případech, kdy zákon o sociálních službách některou otázku neřeší, 
budou se práva a povinnosti v této věci řídit smluvním ujednáním 
s využitím obecných ustanovení občanského zákoníku.26

Pro uživatele i poskytovatele sociálních služeb má znalost základních ustano-
vení občanského zákoníku vážících se ke smluvním vztahům (tzv. závazkové 
právo) zásadní význam. 

2.2 Předmět a systém občanského práva 

Občanské právo je soukromoprávní právní odvětví,27 které se dále vnitřně člení. 
Systém občanského práva se utvářel po staletí. Postupně se měnil a v současné 
době nalezneme ve struktuře občanského zákoníku tyto základní části: 

•  Obecnou část, která upravuje základní otázky občanského práva, tj. vy-
mezení pojmu a předmětu, resp. metody, základních zásad občanského 
práva, základní pojetí občanskoprávních vztahů a občanskoprávních 
skutečností. 

•  Zvláštní část, která zahrnuje jednotlivé obecné typy občanskoprávních 
vztahů, a to: 

24  Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této smlouvy se 
použijí ustanovení občanského zákoníku (§ 91 odst. 5 zákona o sociálních službách).

25 Bude se jednat např. o taxativní stanovení výše úhrady za poskytované sociální služby apod.
26  Jedná se např. o tzv. vratky úhrad za ubytování, stravu a sociální služby, které zákon o sociál-

ních službách výslovně neřeší a odkazuje na smluvní ujednání.
27  Od dob starého Říma se užívá dělení právních odvětví na soukromoprávní – upravující zále-

žitosti občanů a veřejnoprávní – řešící primárně záležitosti společnosti. Dalším odvětvím sou-
kromého práva je např. právo pracovní, rodinné, naopak mezi veřejné právo řadíme odvětví 
práva trestního, správního, ústavního atd.
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a. věcná práva, mezi nimi zejména právo vlastnické a právo držby,
b.  závazkové právo, které upravuje vztahy mezi různými subjekty, 

jež vznikají při rozmanitých formách společenské komunikace. 
Podstatou závazkového práva jsou vztahy dvou nebo více subjektů, 
do nichž vstupují v souvislosti s realizací vlastních potřeb, práv 
a povinností,

c.  dědické právo, které upravuje způsob přechodu práv a povinností 
zemřelé osoby na jejího právního nástupce,

d.  práva k nehmotným statkům, kde jsou hlavním předmětem hodnoty 
lidské osobnosti coby projevy osobnosti zachycené na hmotném 
nosiči, jakož i výsledky tvůrčí duševní činnosti lidí (autorské právo, 
právo průmyslového vlastnictví apod.). 

Občanské právo je založeno a je pro něj naprosto charakteristická rovnost 

účastníků daného soukromoprávního vztahu.28 Platí tedy, že na základě vztahů 
občanského práva nelze jednostranně jinému účastníkovi ukládat žádné po-
vinnosti (či zřizovat práva). Případné spory a konfl ikty nelze rozhodovat bez 
dohody s druhým, tedy jednostranně, k jejich řešení je obecně povolán soud. 
V praxi právních vztahů občanského práva to znamená, že pro každého, kdo se 
těchto vztahů rozhodne účastnit (rozumějme podepíše smlouvu o poskytování 
sociální služby), existuje zřetelná „autonomie vůle“ – dotyčný subjekt (např. 
občan) sám rozhodne, zda přistoupí na práva a povinnosti, které mu z nějakého 
právního vztahu (zde smlouvy o poskytování sociální služby) mají vyplynout. 
Občanské právo tak chápeme jako soubor právních pravidel chování, která 
širokému okruhu subjektů (např. občané, instituce) vymezují jejich osobní 
a majetkový status, upravují základní vlastnické poměry ve společnosti, stanoví 
principy, jimiž se řídí fyzické a právnické osoby ve svých vzájemných vztazích, 
jakož i pravidla pro vznik, změnu či zánik těchto vztahů. 

28  Naproti tomu pro veřejnoprávní odvětví – typicky např. trestní právo – je charakteristická 
nerovnost účastníků vztahu. Srovnejte např. postavení osoby obviněné z trestného činu – té je 
možno jednostranným rozhodnutím orgánu veřejné moci (soud) např. omezit svobodu poby-
tem ve vazbě apod. 
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2.2.1 Občanské právo hmotné a procesní

Občanské právo hmotné je obecnou soustavou právních norem, která stanoví, 
jak se lidé mají chovat bez zásahu státních orgánů.
Příklad: 

Majetek ve společném jmění manželů nebo jeho část může jeden z manželů použít 

k podnikání se souhlasem druhého manžela. Souhlas je třeba udělit při prvním použití 

majetku ve společném jmění manželů nebo jeho části. K dalším právním úkonům 

souvisejícím s podnikáním již souhlas druhého manžela není třeba (§ 146 o. z.).

Občanské právo procesní upravuje pravidla závazného postupu při řešení 
sporů a poskytování ochrany ohroženým a porušeným subjektivním právům 
a jiným zákony chráněným zájmům procesních stran, včetně pravidel činnosti 
soudů. Nároky ze soukromoprávních vztahů se uplatňují v procesu (řízení), 
které upravuje občanský soudní řád (zák. č. 99/1963 Sb.). Tento řád je platný 
pro občanské právo hmotné, obchodní a rodinné. 
Příklad: 
Žalobce (navrhovatel) může vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti, nebo 

zcela (§ 96 občanského soudního řádu).

 
Nároky z veřejnoprávních vztahů se uplatňují před státním orgánem, ve správ-

ním řízení upraveném správním řádem (zák. č. 500/2004 Sb.). 
Příklad: 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho 

vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné 

(§ 82 odst. 1) správního řádu).

Kdo tvrdí, že byl zkrácen ve svých právech rozhodnutím orgánu veřejné správy, 
může se obrátit na soud (podle zák. č. 150/2002 Sb., kterým se stanoví soudní 
řád správní).
Příklad:

Občan v řízení o přiznání příspěvku na péči nebude souhlasit se zamítavým rozhodnu-

tím odvolacího orgánu a může podat správní žalobu u příslušného správního soudu.
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2.2.2 Právo objektivní a subjektivní v občanském právu

Právem v objektivním smyslu rozumíme obecně (a tedy i v odvětví práva občan-
ského) existenci systému norem platného práva – tedy práva reálně existujícího, 
které je tvořeno souhrnem pravidel chování a je nadáno zvláštními, pro právo 
charakteristickými znaky.
Objektivní právo:

•  má zvláštní formu (v podobě zákonů, vyhlášek atd., obvykle označova-
ných jako „právní předpisy“),

•  je obecně závazné (na daném teritoriu je závazné pro všechny subjekty),
•  je mocensky vynutitelné (žádný jiný společenský systém nemá tuto mož-

nost – tj. požadovat, aby vynutitelnost pravidla chování stanoveného 
právní normou byla vyžadována s použitím mocenského (státního) 
vlivu – např. soudního rozsudku).

Právo subjektivní pak představuje právní normou stanovenou nebo umožně-

nou možnost chování, která je z povahy objektivního práva mocensky (státem) 
zaručena. Subjektivní právo je tedy souhrn možností, které se vztahují ke 
konkrétnímu jednání subjektu práva. Podle toho určujeme, že subjekt práva, 
např. fyzická osoba, má právo:

• být subjektem (nositelem) práva,

Občan závislý na péči jiné osoby v rozsahu omezení daných zákonem 
o sociálních službách má právo na přiznání příspěvku na péči.

• chovat se dovoleným způsobem,

Občan pobírající příspěvek na péči samostatně rozhodne, zda příspě-
vek umístí u registrovaného poskytovatele služeb či jiné fyzické osoby.

• vyžadovat odpovídající chování jiných subjektů,

Občan požadující po poskytovateli službu sociální péče má právo 
vyžadovat v procesu jednání o uzavření smlouvy takové jednání 
poskytovatele, které stanoví zákon o sociálních službách a prováděcí 
vyhláška (viz dále).

• požadovat státněmocenský zásah (donucení),

Uživatel sociálních služeb se může obrátit na orgán, který rozhodl o regis-
traci sociální služby daného poskytovatele (krajský úřad) nebo v případě 
potřeby na soud, domnívá-li se, že poskytovatel neplní své zákonné povin-
nosti nebo povinnosti sjednané v rámci smluvního vztahu.
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2.3 Pojem občanskoprávního vztahu

Občanskoprávní vztah je vymezován jako reálně existující společenský vztah, 
který je upraven (řídí se) normami občanského práva. Jedná se o specifi ckou 
formu právních vztahů, jichž se účastní fyzické osoby, právnické osoby a stát. 
Více o nich dále jako o subjektech občanskoprávního vztahu. Fyzické osoby 
(občané), právnické osoby i stát vstupují každodenně do mnoha právních 

vztahů. Některé z nich jsou formálnější a méně časté (např. darování nemo-
vitosti), jiné jsou běžné až samozřejmé (např. jízda prostředkem městské hro-
madné dopravy). Vždy se u občanskoprávního vztahu jedná o vztah, který je 
„podřízen“ příslušné právní normě občanského práva.
Příklad: 
a)  Darovací smlouva musí být písemná, je-li předmětem daru nemovitost a také 

u movité věci, nedojde-li k odevzdání a převzetí věci při darování. (§ 628 odst. 2) 

občanského zákoníku).

b)  Smlouvou o přepravě osob vzniká cestujícímu, který za stanovené jízdné použije 

dopravní prostředek, právo, aby ho dopravce přepravil do místa určení řádně 

a včas. (§ 760 občanského zákoníku).

2.3.1 Struktura občanskoprávního vztahu

Struktura občanskoprávního vztahu je tvořena těmito právně významnými 
prvky. Jsou to subjekt, objekt (předmět) a právně stanovený obsah občan-
skoprávního vztahu. 

2.3.1.1 Subjekt občanskoprávního vztahu

Pouze tyto subjekty mohou být nositeli práv a povinností z občanskoprávních 
vztahů. Jedná se o:

• fyzické osoby,
• právnické osoby,
• zvláštním subjektem je stát ( jeho orgány).

U fyzické osoby rozlišujeme:

a)  způsobilost k právům a povinnostem – vyjadřuje možnost být účastníkem 
občanskoprávních vztahů. Právní teorie vypracovala tzv. právní status fy-
zické osoby (někdy se hovoří o občanovi), formulující přehled základních práv 
a povinností vyplývajících z daného systému. Obecně způsobilost k právům 
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vzniká narozením (v určitých případech ji má i nasciturus, tj. plod, pokud 
se narodí jako živý – v dědickém právu). Někdy se používá obecný pojem 
právní subjektivita.

Způsobilost k právům trvá v plném rozsahu po celý život a zaniká teprve 
okamžikem smrti. Pokud nelze okamžik smrti určit předepsaným způsobem, 
zákon stanoví následující řešení: 

1.  Soud prohlásí svým rozhodnutím fyzickou osobu za mrtvou, zjistí-li 
její smrt jinými důkazním prostředky (např. v případě letecké havárie, 
kterou nikdo nepřežil). 

2.  Za mrtvou prohlásí soud i osobu nezvěstnou, lze-li se zřetelem ke všem 
okolnostem usoudit, že již nežije.

b)  způsobilost k právnímu jednání přiznává právní řád účastníkům občan-
skoprávních vztahů, aby mohli vlastními právními úkony nabývat práv 
a brát na sebe povinnosti. Fyzická osoba dosahuje způsobilosti k právním 
úkonům postupně v závislosti na své rozumové a volní vyspělosti. V plném 

rozsahu se způsobilost vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe 

povinnosti nabývá dosažením zletilosti. Zletilosti se nabývá zásadně dosaže-
ním věku 18 let, nicméně ji může nabýt i osoba mladší 18 let a starší 16 let, 
pokud po svolení soudu uzavřela manželství. Ovšem i osoby mladší mají 
určitou (objektivně stanovenou) způsobilost k právnímu jednání – platnost 
jejich právních úkonů je dána tím, že jsou přiměřené stupni jejich rozumové 
a volní vyspělosti (srov. způsobilost žáka 1. třídy k uzavření kupní smlouvy, 
jejímž předmětem je zmrzlina, se stejnou smlouvou např. na horské kolo). 
Pojmem objektivně stanovená způsobilost rozumíme zejména rozhodnutí 
soudů, která řešila otázku míry způsobilosti daného jedince v určité kon-
krétní situaci.

c)  způsobilost k protiprávnímu jednání – jde o způsobilost nést následky 
chování, které je v rozporu s právním řádem – je opět diferencována dle 
právních odvětví. V trestním právu odpovědnost vzniká 15. rokem, úplná 
dosažením 18 let věku. V občanském právu se i této způsobilosti nabývá 
postupně. Existují však i jednotlivci stižení duševní poruchou (duševní 
nemoc, mentální retardace), jejichž způsobilost nést následky svého jednání 
v občanskoprávní rovině (hradit případnou škodu) je omezena či není dána 
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vůbec. Zásadní význam má tato občanskoprávní úprava i pro poskytovatele 
sociálních služeb. V některých případech totiž mohou nést občanskoprávní 
následky deliktního (škodního) jednání takové osoby.29

Zvláště pro oblast sociálních služeb je nutné zdůraznit rozdíl mezi způsobilostí 

k právům a právním úkonům. První typ způsobilosti nelze u nás v žádném 
případě omezit. Tzn. že bez rozdílu pohlaví, věku, národnosti, rasy, ale třeba 
i stupně postižení náleží všem stejná obecná práva a povinnosti. Jsou výrazem 
společenské i právní rovnosti občanů a vytvářejí základ humánní a demokra-
tické společnosti.
Naproti tomu u způsobilosti k právním úkonům může být osoba soudem (i do-
časně) omezena či této způsobilosti zbavena. Ovšem případné omezení nelze 
chápat jako represivní, omezující prvek. Může občana (např. postiženého du-
ševní chorobou) chránit před důsledky takových úkonů, jejichž obsah nemůže 
občan v plném rozsahu chápat.
Ne každá duševní porucha musí mít nutně za následek omezení nebo zbavení 
způsobilosti k právním úkonům fyzické osoby. V zásadě se musí jednat o takové 
duševní poruchy, které jsou trvalého charakteru, které způsobují, že fyzická 
osoba není zcela nebo částečně schopna činit právní úkony (posoudit následky 
svého jednání a ovládat své chování). K omezení způsobilosti k právním úko-
nům může dojít i v případě, kdy fyzická osoba nadměrně požívá alkoholické 
nápoje nebo omamné prostředky.

Právnickými osobami mohou být především hospodářské organizace (akciové 
společnosti, státní podniky, soukromí podnikatelé), politické organizace (strany, 
hnutí) a zájmové organizace (spolky, sdružení). Režim jejich vzniku a činnosti 
upravují normy jednotlivých odvětví.30

Stát je zvláštním typem právnické osoby. Jednak vystupuje jako subjekt mezi-
národního práva, jednak působí jako subjekt právních vztahů např. s vlastními 
občany. (Ústava zaručuje právo na vzdělání – stát je povinen realizaci práva 
zajistit.)

29  Podrobněji v ust. § 422 občanského zákoníku o odpovědnosti za škodu osob, které nemohou 
posoudit následky svého jednání. 

30  Tak např. občanské sdružení, jeho vznik, základy činnosti a zánik upravuje zákon č. 83/1990 Sb., 
o sdružování občanů.
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O vymezení právnických osob jako subjektů právních vztahů se v právu vedou 
dlouhé diskuse, avšak žádná z defi nic formulovaných právní teorií se nedo-
čkala obecného uznání. V současnosti nalezneme obecnou úpravu postavení 
právnických osob v §§ 18 až 20a občanského zákoníku. Za společné pojmové 

znaky právnických osob jsou považovány zejména:
• název,
• sídlo,
• právní subjektivita,
• způsobilost k právním úkonům,
• majetková samostatnost,
• účel právnické osoby.

Způsobilost k právům a povinnostem (vlastní právní subjektivita) právnických 

osob je odvozena od určitého okruhu fyzických osob (resp. osoby jediné). Jedná 
se o tzv. speciální právní subjektivitu. Způsobilost k právům a povinnostem 
právnických osob zásadně vzniká a zaniká spolu se vznikem a zánikem práv-
nické osoby. Způsobilost k právním úkonům právnických osob je potvrzením 
stanoviska, že i právnické osoby jsou schopny samostatně formovat svou vlastní 
vůli a projevovat ji navenek. Právnické osoby jednají prostřednictvím určitých 
fyzických osob a tyto úkony jsou považovány přímo za úkony právnické 
osoby.31 Způsobilost k právním úkonům právnických osob může být omezena 
jen zákonem. 

2.3.1.1.1 Zastoupení

Účelem institutu zastoupení je umožnit, aby někdo jiný mohl činit právní úkony 
za osobu, která k těmto není způsobilá, nebo i když je způsobilá, umožnila činit 
právní úkony prostřednictvím jiné osoby s účinky pro sebe. 
Rozeznáváme dva druhy zastoupení: 

1.  přímé, při kterém zástupce činí úkony jménem a na účet zastoupeného, 
tzn. práva a povinnosti vznikají přímo zastoupenému,

31  Opět má tato teoretická konstrukce praktický dopad. Příkladem může být zmíněné usta-
novení o odpovědnosti za škodu způsobenou těmi, kdo nemohou posoudit následky svého 
jednání (viz pozn. 6). Pracovník, který za organizaci vykonával – a zanedbal – tzv. náležitý 
dohled nad nezletilým, sám nebude odpovídat (hradit) škodu, která byla nezletilým způso-
bena. Za škodu bude odpovědna právnická osoba.
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2.  nepřímé, kdy zástupce činí úkony svým vlastním jménem na účet zastoupe-
ného, tento nepřímý zástupce nabývá práv a povinností sám, avšak podle 
smlouvy je povinen převést tato práva a povinnosti na zastoupeného. 

U přímého zastoupení občanský zákoník rozlišuje zastoupení zákonné a smluvní. 

Zastoupení zákonné

Zákonné zastoupení vzniká ze zákona, popř. na základě rozhodnutí soudu či 
jiného státního orgánu, a je občanským zákoníkem upraveno pro:

• fyzické osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům,

tj. osoby nezletilé a osoby, jejichž způsobilost k právním úkonům byla 
omezena nebo které jí byly soudem zbaveny. Ustanovení § 27 zákona 
o rodině upravuje, kdo je zákonným zástupcem dítěte. Osoba zbavená 
způsobilosti nebo s omezenou způsobilostí bude mít soudně obligatorně 
přiděleného opatrovníka, který je zákonným zástupcem;

• fyzické osoby neznámé a osoby, jejichž pobyt není znám,

těmto osobám bude zřízen opatrovník, je-li to nutné k ochraně jejich 
zájmů nebo to vyžaduje veřejný zájem (§ 29 o.z., tzv. fakultativní usta-
novení opatrovníka);

• pro případ jiných vážných situací,

tyto případy posoudí soud – např. vážná choroba fyzické osoby žádající 
opatrovníka;

• zastoupení kolizním opatrovníkem – je-li to odůvodněno
kolizí (střetem) zájmů zákonného zástupce a zastoupeného, resp. více 
osob zastoupených týmž zákonným zástupcem. U tohoto typu rozli-
šujeme obligatorní ustanovení opatrovníka (bez návrhu) a ustanovení 
fakultativní (na návrh).

Zastoupení smluvní

Zástupcem na základě plné moci může být osoba fyzická i právnická. Rozlišuje 

se plná moc:

•  generální, ke všem právním úkonům, která musí být udělena v písemné formě,
•  speciální, k určitým právním úkonům, od jejich formy se odvíjí i forma 

plné moci (k úkonům vyžadujícím písemnou formu musí být zmocnění 
písemné),
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•  individuální, k jednomu právnímu úkonu, obvykle ve formě ústní, 
pokud daný úkon nemá mít písemnou formu.

Příklad: 

Občan vedoucí s poskytovatelem sociální služby jednání o uzavření smlouvy udělí 

speciální plnou moc poradci uživatele sociálních služeb, aby jej zastupoval v tomto 

jednání a činil potřebné právní úkony vedoucí k uzavření smlouvy, která nejlépe odpo-

vídá jeho zájmům.

Plná moc zanikne:

• provedením úkonu, na který byla omezena,
• je-li odvolána zmocnitelem,
• je-li vypovězena zmocněncem,
• zemře-li zmocněnec.

2.3.1.1.1.1 Zastoupení ve správním právu – exkurz

Samostatnou úpravu zastoupení na základě plné moci obsahuje správní řád.32 
Pro jeho význam v praxi uživatelů sociálních služeb (např. v řízení o přiznání 
příspěvku na péči) uvádíme i úpravu tohoto zastoupení.

Zákonné zastoupení

V příslušném správním řízení a v rozsahu, v jakém účastník případně nemá procesní 
způsobilost, musí být zastupován zákonným zástupcem. K tomu správní orgán ustanoví 
účastníkovi (občanovi) opatrovníka mj. v těchto případech (dle § 32 správního řádu):

•  účastníkovi, jenž nemá procesní způsobilost, pokud nemá zákonného 
zástupce nebo nemůže-li ho zákonný zástupce zastupovat a nemá-li 
opatrovníka podle zvláštního zákona,

•  osobám, kterým brání jiná právní překážka, aby v řízení samy činily 
úkony, jestliže si nezvolily zmocněnce,

•  osobám neznámého pobytu nebo sídla a osobám, jimž se prokazatelně 
nedaří doručovat,

• osobám, které nejsou známy,
•  osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět 

ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka,33 

32 Zákon č.500/2004 Sb., správní řád
33  Podle § 16 odst. 5) správního řádu „osobám neslyšícím správní orgán ustanoví tlumočníka 
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•  osobám stiženým přechodnou duševní poruchou, která jim brání sa-
mostatně v řízení jednat, je-li to nezbytné k hájení jejich práv. V těchto 
případech správní orgán rozhoduje na základě odborného lékařského 
posudku.

Opatrovníkem správní orgán ustanoví toho, u koho je osoba, které se opatrovník 
ustanovuje, v péči, anebo jinou vhodnou osobu. Tato osoba je povinna funkci 
opatrovníka přijmout, pokud jí v tom nebrání závažné důvody. Opatrovníkem 
nelze ustanovit osobu, o níž lze důvodně předpokládat, že má takový zájem 
na výsledku řízení, který odůvodňuje obavu, že nebude řádně hájit zájmy 
opatrovance. Usnesení o ustanovení opatrovníka se oznamuje pouze tomu, 
kdo je ustanovován opatrovníkem, a nevylučuje-li to povaha věci nebo stav 
opatrovance, který způsobuje, že opatrovanec by nebyl schopen vnímat obsah 
usnesení, tak rovněž i opatrovanci.
Funkce opatrovníka zaniká, jakmile zastoupený začal být zastupován zákonným 
zástupcem nebo nabyl procesní způsobilosti anebo pominuly důvody, pro něž 
byl opatrovník ustanoven. Tuto skutečnost správní orgán poznamená do spisu, 
jakmile se o ní dozví. V případě pochybnosti rozhodne usnesením, které se ozna-
muje pouze opatrovníkovi a opatrovanci nebo jeho zákonnému zástupci.

Zastoupení na základě plné moci

Účastník řízení si podle správního práva (např. přiznávání příspěvku na péči) 
může zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje písemnou plnou 
mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může mít účastník 
současně pouze jednoho zmocněnce. Zmocnění může být uděleno (dle § 33 
správního řádu):

•  k určitému úkonu, skupině úkonů nebo pro určitou část řízení,
• pro celé řízení,
•  pro neurčitý počet řízení s určitým předmětem, která budou zahájena 

v určené době nebo bez omezení v budoucnu. Podpis na plné moci 

znakové řeči podle zvláštního zákona. Neslyšící osobě, která neovládá znakovou řeč, ustanoví 
prostředníka, který je schopen se s ní dorozumět pomocí metody zřetelné artikulace. Osobě 
hluchoslepé bude ustanoven prostředník, který je schopen se s ní dorozumět pomocí řeči 
pro hluchoslepé. Prostředník je ustanovován za stejných podmínek, za jakých je ustanovován 
tlumočník znakové řeči. O ustanovení tlumočníka nebo prostředníka vydává správní orgán 
usnesení, které se oznamuje pouze osobám, jichž se dotýká“.
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musí být v tomto případě vždy úředně ověřen a plná moc musí být 
do zahájení řízení uložena u věcně příslušného správního orgánu, 
popřípadě udělena do protokolu,

• v jiném rozsahu na základě zvláštního zákona.
Zmocněnec může udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za účastníka 
jednala, jen tehdy, je-li v plné moci výslovně dovoleno, že tak může učinit, 
pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Příklad: 

Občan, kterému nebyl přiznán daným obecním úřadem příspěvek na péči, se domnívá, 

že příspěvek mu náleží a správní orgán jeho žádost posoudil nedostatečně (neposoudil 

odpovídajícím způsobem jeho schopnost zvládat úkony soběstačnosti a péče o vlastní 

osobu), proto na základě plné moci pověří poradce uživatele sociálních služeb zastupo-

váním v průběhu odvolacího řízení, resp. i v řízení o povolení obnovy řízení.

2.3.1.2 Obsah občanskoprávního vztahu

Obsahem občanskoprávního vztahu jsou vzájemná práva a povinnosti jeho 

účastníků – subjektů. Oprávněním rozumíme právem upravenou možnost 
subjektu právního vztahu chovat se, popř. zdržet se chování a požadovat tomu 
odpovídající chování jiných subjektů. To znamená, že oprávněný může, ale 
nemusí své oprávnění využít.
Oprávnění a povinnost nejsou totožné s pojmem chování subjektu. Oprávnění 
v daném vztahu představuje možnost a chování pak již skutečnost. Obvykle 
v právním vztahu s oprávněním jednoho subjektu koresponduje povinnost 
druhého subjektu.
Oprávnění subjektu práv v daném právním vztahu zahrnuje dvojí způsob 

chování:

•  chování směřující bezprostředně k uspokojení potřeb a zájmů oprávněného;
•  chování zahrnující možnost požadovat od jiného, aby splnil svou povinnost.

Povinnosti druhého subjektu se od dávných dob jednoduše označují za povin-
nost něco (uvádíme i jejich obvyklé latinské znění):

• dát (dare),
• konat (facere),
• nekonat (non facere),
• strpět (pati).
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Uvést lze nepřeberné množství práv a povinností vyplývajících z právních 
vztahů soukromoprávních i veřejnoprávních, které vznikají v procesu poskyto-
vání sociálních služeb. Nejčastěji vznikají mezi uživateli a poskytovateli služeb, 
ale např. i příjemcem příspěvku na péči a obecním úřadem obce s rozšířenou 
působností, uživatelem a pečující fyzickou osobou, poskytovatelem služby 
a krajským úřadem jako orgánem registrujícím službu apod. 
Příklad: 

Osoba splňující podmínky pro přiznání příspěvku na péči má právo očekávat splnění 

povinnosti, „konání“ druhé strany – obecního úřadu obce s rozšířenou působností, 

v přiměřené době vydat ve věci rozhodnutí. K tomu však tento žadatel musí „strpět“ 

povinnost podrobit se posouzení zdravotního stavu. Poskytovatel sociálních služeb, 

který splnil zákonné podmínky registrace, má právo očekávat „konání“ krajského 

úřadu ve věci jeho registrace a konečně on sám má povinnost „dát“ uživateli služeb 

takový obsah služeb, k němuž se smlouvou zavázal.

2.3.1.3 Objekt (předmět) občanskoprávního vztahu

Jedná se o skutečnosti, které jsou de facto „příčinou“ či důvodem a stimulem 
vzniku daného právního vztahu. Neboť subjekty do právního vztahu vstupující 
usilují o naplnění svých potřeb a zájmů – tedy „získání“ příslušného objektu 
daného vztahu. 
Obecně právo rozlišuje následující druhy objektů:

•  věci – ty se dále dělí na movité a nemovité, patří mezi ně i zvířata, 
budovy, půda a všechny tzv. ovladatelné hmotné předměty,

•  výsledky tvůrčí duševní činnosti – jedná se o vynálezy, objevy, tvůrčí 
díla autorská vyjádřená v jakékoliv objektivně existující podobě (kniha, 
obraz, vynález),

•  chování a výsledky chování – např. v pracovněprávním vztahu je urči-
tým druhem objektu druh práce nebo výkon práce. V rámci smluvních 
vztahů v sociálních službách bude v některých případech objektem uby-
tování, ale i poskytnutí rehabilitace pracovníkem poskytovatele apod.,

•  hodnoty lidské osobnosti – jedná se o objekty opět nemajetkové po-
vahy, např. zdraví, čest, důstojnost. Např. předmětem pojistné smlouvy 
je zdraví jako samostatná hodnota,

•  hmotné objekty, které mají povahu živých tkání (transplantát), pokud 
nejsou a nemohou být posuzovány jako věci.
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Je zřejmé, že v sociálních službách a konkrétně ve vztazích uživatelů a po-
skytovatelů služeb se bude jednat zejména o objekty, jako jsou věci, chování 
a výsledky chování, a v úvahu připadají i hodnoty lidské osobnosti. Znovu 
připomínáme, že objekty vztahů jsou ty skutečnosti, k nímž směřují práva 
a povinnosti účastníků tohoto vztahu.

2.3.2 Předpoklady občanskoprávního vztahu

Předpoklady právního vztahu (zde v občanském právu) rozumíme takové skutečnosti, 
bez nichž právní vztah (oprávnění a povinnosti nejméně dvou subjektů směřující 
k určité hodnotě – objektu) nemůže vzniknout. Některé jsou objektivní, nezávislé na 
lidském chování, jiné jsou přímo vyvolané chováním určitého subjektu.
Mezi základní předpoklady právní vztahu řadíme:

• právní normy,
• právní skutečnosti.

Existují i názory, které mezi předpoklady právního vztahu řadí např. i jeho objekt. 
Zastáváme však názor, že objekt je součástí právního vztahu, někdy kardinálním 
důvodem jeho vzniku, nikoliv však předpokladem v pravém smyslu toho slova.

2.3.2.1 Právní normy

Jestliže právo bývá označováno za soubor pravidel chování, potom právní normu 
bychom mohli defi novat jako jedno pravidlo chování.34 Právní normy tvoří 
základní „skladebnou“ jednotku systému práva. Velmi často se také setkáme 
s označováním právních norem jako „zákonů, právních předpisů, obecně závaz-
ných předpisů apod.“. Dochází zde k nepřesnosti, kdy právní norma (pravidlo 
chování) je popsána v příslušném právním předpisu (zákon, vyhláška). Proto by 
bylo přesnější uvádět např. „zákon o sociálních službách obsahuje celou řadu 
právních norem – pravidel chování“, než používat sousloví právní norma pro 
označení celého zákona. Existuje několik druhů třídění (klasifi kací) právních 
norem. Z hlediska určení tohoto textu uvedeme jen ty nejdůležitější.

34  Defi nice právní normy v teorii práva zní obvykle takto: „Právní norma je obecné pravidlo 
chování vyjádřené ve zvláštní stanovené nebo uznané formě, jehož zachování je vynutitelné 
státní mocí a za podmínek jí stanovenými určuje subjektům jednotlivá práva a povinnosti.“ 
Volně dle HARVÁNEK a kol. Teorie práva. Brno: MU, 2001. ISBN 80-2101791-0.
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Dělení právních norem z hlediska právní síly

Z řady klasifi kačních kritérií se jedná (pro praxi) o jedno z nejdůležitějších. 
V jeho rámci se uplatní základní pravidlo výstavby právního řádu, totiž přísně 
hierarchické uspořádání právních norem. Podle tohoto kritéria má každá 
právní norma určitý stupeň právní síly (rozuměj autoritativnosti), která je dána 
podle toho, v jakém normativně právním aktu se nachází.35 

Rozeznáváme tyto normativně právní akty (od nejvyšší k nejnižší právní síle) :

• ústavní zákony (sem patří i ústava),36

• zákony Parlamentu a zákonná opatření Senátu,
• nařízení vlády,
• vyhlášky ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy,
• obecně závazné vyhlášky krajů,
• nařízení krajů,
• obecně závazné vyhlášky obcí,
• nařízení obcí.

V praxi to znamená, že norma vyšší právní síly má přednost před normou nižší právní 

síly. Stejně tak změnit či zrušit lze právní normu jen normou vyšší právní síly.

Příklad: 

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. nemůže měnit usta-

novení zákona č. 106/2006 Sb., o sociálních službách. Jen některá tam uvedená 

ustanovení rozvíjí.

Dělení právních norem z hlediska funkce v regulaci společenských vztahů na 

normy:

• zavazující – ukládají subjektům určité povinnosti,
•  zakazující – tyto normy ukládají subjektům povinnost zdržet se urči-

tého jednání,
•  opravňující – od obou předchozích se liší tím, že umožňují subjektům, 

aby si svá práva a povinnosti upravili určitým způsobem,

35  Normativně právním aktem můžeme rozumět „obal či formu“ právní normy. Jedná se 
o v daném státě existující druhy právních „předpisů“. Nejčastěji jde o zákon, nařízení vlády, 
vyhlášky ministerstev apod.

36  Sem patří i mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách, kterými je Česká republika 
vázána dle čl. 10 Ústavy ČR.
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•  cílové (fi nální) – obsahují představy normotvůrce o cíli – výsledcích 
chování subjektů, zpravidla nestanoví konkrétní chování, volba pro-
středků je na adresátu normy,

•  kogentní (kategorické) – jsou typické pro právo veřejné, nepřipouštějí odchylný 
projev vůle subjektů, těm stanoví práva a povinnosti bez ohledu na jejich vůli,

• dispozitivní (na výběr) – umožňují odchylný projev vůle,
•  blanketové a odkazující – u blanketových norem tyto odkazují v některé 

své části na jinou normu, která dosud ani nemusela být vydána. Odkazující 
norma je ve své podstatě odkazem na konkrétně určenou právní normu.

Příklad:

Ustanovení § 88 zákona o sociálních službách ukládá poskytovatelům služeb po-

vinnost „vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní 

osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská práva…“, 

a jedná se tedy o příklad normy zavazující. Příkladem normy kogentní je ust. § 91 

téhož zákona, které stanoví obligatorní povinnost uzavřít písemnou formu smlouvy 

o poskytování sociální služby v případech tam uvedených.37

Existují i další klasifi kační kritéria, mezi nimi zejména dělení norem na pů-
vodní a odvozené (původní jsou vydány zastupitelskými orgány – parlament, 
zastupitelstvo kraje či obce, odvozené vydávají orgány – úřady ve výkonu 
veřejné správy). Normy dělíme také na hmotné či procesní,38 dále např. podle 
příslušnosti k právnímu odvětví (občanskoprávní, trestněprávní, obchodně-
právní, správněprávní a další).

2.3.2.2 Právní skutečnosti

Jedná se o předvídané podmínky nebo okolnosti v části právní normy stanovené, 
za nichž dochází ke vzniku (ale i změně nebo zániku) příslušného právního 
vztahu. Třídíme je podle toho, zda jsou závislé na vůli subjektu na:

•  volní jednání – to je de facto lidské chování, které se dále člení na právní 

jednání (např. ve formě právního úkonu – viz dále, nebo individuálního 
právního aktu)39 a na protiprávní jednání (obvykle označované jako delikty),

37 Podrobněji v kap. 3 této knihy.
38 Viz část kapitoly 2.2.2 o právu objektivním a subjektivním.
39  Jedná se o rozhodnutí orgánu veřejné správy, kterým aplikuje (používá) právo, a tímto aktem 

(např. rozhodnutí, rozsudek, usnesení, osvědčení apod.) zakládá, mění nebo ruší právní 
vztahy. Např. rozhodnutí obecního úřadu o přiznání příspěvku na péči.
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•  právní skutečnosti nezávislé na vůli – tyto okolnosti, které nezávisí na 
vůli určitého subjektu, se člení na události právní (např. narození či 
smrt člověka) a na události protiprávní (uváděn bývá pracovní úraz) 
a právní a protiprávní stavy.

Příklad: 

Příkladem volního jednání – právního úkonu – je podpis uživatele, jímž uzavírá smlouvu 

o poskytování služby, příkladem protiprávního jednání je např. rozhodnutí poskytova-

tele sociální služby, že nebude vracet uživateli příspěvek na péči za dny, kdy nevyužíval 

jeho služeb.

Další kritérium klasifi kace právních skutečností vyplývá z nutnosti jejich dů-
kazu. Rozlišují se skutečnosti dokázané (ty lze dokázat stanoveným způsobem 
a jejich existence byla takto dokázána – sem bude patřit např. skutečnost 
prokázaná inspekcí v sociálních službách), skutečnosti známé (notorické, 
a to buď obecně známé nebo úředně známé) a skutečnosti předpokládané 
(presumované) – domněnky, a to vyvratitelné, které připouštějí důkaz opaku, 
a domněnky nevyvratitelné. 

2.3.2.2.1 Právní úkony v občanském právu

Právní úkon je takovým právním jednáním subjektu, s nímž právní norma spo-
juje právní následek proto, že jednající svou vůli o tento následek usiloval. Právní 
úkon je tak projev vůle daného subjektu, směřující ke vzniku, změně nebo zániku 
některých práv a povinností – nejčastěji v rámci daného právního vztahu.

2.3.2.2.1.1 Náležitosti právního úkonu

Náležitosti právních úkonů lze třídit dle: 
•  náležitostí subjektu (právní subjektivita a způsobilost k právním úkonům),
•  náležitostí vůle (skutečnost, svoboda, vážnost a absence omylu); např. 

svobodu vůle vylučuje fyzické násilí, bezprávná výhrůžka a tíseň,
•  náležitostí projevu vůle (určitost a srozumitelnost, případně také forma),
• náležitostí poměru vůle a projevu ( jejich vzájemná shoda),
•  náležitostí předmětu (možnost a dovolenost), např. nedovolenost vylučuje 

rozpor se zákonem, obcházení zákona a rozpor s dobrými mravy. 
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Náležitost subjektu – osoby, která úkon koná

Jedná se o náležitosti subjektu – viz kap. 2.3.1.1. Základním předpokladem 
způsobilosti osoby je způsobilost k právním úkonům (§ 7–8 občanského záko-
níku). Podle § 38 o. z. jsou neplatné právní úkony:

•  je-li někdo zbaven způsobilosti k právním úkonům (neposuzují se světlé 
okamžiky),40

•  trpí-li někdo duševní poruchou, která ho k takovému jednání činí ne-
schopným (člověk přitom nemusí být omezen, ani zbaven způsobilosti 
k právním úkonům),

•  osob nezletilých, jestliže v důsledku nedostatečné rozumové a volní 
vyspělosti nemají způsobilost k danému úkonu (povaha úkonu není 
přiměřena stupni jejich rozvoje).

Náležitosti vůle

Podle § 37 odst. 1 o. z. musí být právní úkon učiněn svobodně (svoboda je ovšem 
omezena stejnými právy jiného) a vážně; jinak je neplatný. 
Právní úkon musí být také prost omylu. Svoboda znamená, že zde nesmí zde 
být přítomno nezákonné násilí ( jak fyzické, tak psychické), které by mělo osobu 
donutit úkon provést. 

Příkladem psychického donucení může být výhrůžka, která musí být způsobilá 
vyvolat důvodnou bázeň. Existují dva druhy těchto výhrůžek:

•  bezprávná od počátku: např. poskytovatel sociální služby vyhrožuje 
budoucímu uživateli, že s ním odmítne podepsat smlouvu, nebude-li 
tento bezvýhradně souhlasit se všemi ustanoveními tak, jak je on při-
pravil, byť jsou některá v rozporu s právním řádem,

•  původně není bezprávná, ale svým charakterem se jí může stát – např. 
osoba uvádí: vím, že jsi neoprávněně pobíral příspěvek na péči, ale 
neoznámím to, když…

Co se vážnosti jako náležitosti vůle týče, o. z. požaduje, aby úkon byl míněn 
vážně. Nevážně míněný úkon je neplatný (v žertu, ve hře, jako příklad při 
vyučování). V těchto souvislostech může docházet k různým situacím. 

40  Již od dob Říma známé intervalla delucida, tedy okamžiky, kdy i osoba stižená duševní poru-
chou má zachovány určité schopnosti, které se mohou ve vybraných situacích projevit.
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Může se jednat o tzv. simulaci, tj. předstíraný právní úkon. Ten má působit jako 
vážný, ale ve skutečnosti vážně míněn není. Tento úkon je neplatný. Můžeme se 
setkat i s tzv. disimulací, kdy právním úkonem disimulovaným je zastírán jiný 
právní úkon, který je míněn vážně (např. účastníci předstírají, že uzavírají kupní 
smlouvu, ale de facto usilují o právní vztah darování; platným proto zůstane 
právní úkon darování). Existuje i tzv. mentální rezervace neboli vnitřní výhrada, 
což znamená stav, kdy osoba vnitřně (např. z morálních důvodů) se svým vlastním 
právním úkonem nesouhlasí, avšak činí jej. K této vnitřní rezervaci se nepřihlíží 
a platný je skutečně provedený právní úkon, splňuje-li ostatní náležitosti.
Dalším znakem svobody vůle daného účastníka je, že smlouvu (právní vztah) 
neuzavřel v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Podle § 49 o. z. platí, že účastník, který uzavřel smlouvu v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek, má právo od smlouvy odstoupit. Tíseň sama však ne-
způsobí neplatnost, musí zde být splněna i podmínka „nápadně nevýhodných 
podmínek“.41

Stejně tak občanský zákoník počítá s existencí omylu (§ 49a o. z.). I omyl dává 
možnost odstoupit od smlouvy. Omyl v podstatné náležitosti právního úkonu 
ho činí neplatným ( je to ta náležitost, která je rozhodující – bez omylu v ní by 
nebyl úkon uskutečněn). Jestliže byl ale jeden účastník uveden v omyl druhým 
(ovlivněn lstí), je jedno, zda je omyl podstatný či nepodstatný – tehdy je právní 
úkon neplatný.

Náležitosti projevu vůle

Podle § 37 odst. 1 o. z. musí být právní úkon učiněn určitě a srozumitelně; 
jinak je neplatný. Také musí být učiněn ve formě, kterou vyžaduje zákon nebo 
dohoda účastníků, jinak je neplatný (§ 40 odst. 1 o. z.).
Požadavkem srozumitelnosti právního úkonu rozumíme, že tento vůbec ne-
vznikne, je-li jeho projev absolutně nesrozumitelný, tj. nelze nesrozumitelnost 
odstranit ani výkladem. Může dojít i k relativní nesrozumitelnosti – pro někoho, 
např. pro adresáta, to může být nabídka v jiném jazyce, než ovládá, nebo ve 
formě, které nemůže porozumět obsahově.

41  Lze důvodně předpokládat, že některé dosud uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby 
mohou naplňovat ve vztahu k subjektu z některých skupin uživatelů pojem „nápadně nevý-
hodné podmínky“.
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Určitost právního úkonu se týká toho, že musí obsahovat pojmové znaky, aby 
bylo možno jej identifi kovat. Znaky jsou určitelné, i když např. nejsou uvedeny 
explicitně, nýbrž v určitém jasném odkazu (cena sociální služby může být 
sjednána v Kč, nebo ve formulaci „v horní hranici sazby uvedené v ust. § xy 
vyhlášky MPSV č. xy“).

Forma projevu vůle je dalším podstatným předpokladem platnosti úkonu. 
Tato může být zákonná nebo smluvní. Tam, kde zákon nepředepisuje formu, 
je možná forma jakákoliv (i konkludentní chování).42 Podle § 40 odst. 1 o. z. 
platí, že není-li právní úkon učiněn v příslušné formě, způsobí to neplatnost. 
Zákonná forma může být písemná, zpřísněná nebo ústní.43

Písemná forma je předepsána v řadě případů. A to zejména tam, kde již zá-
konodárce takto upozorňuje na závažnost daného úkonu. Např. u smlouvy 
o poskytování sociální služby „domov pro zdravotně postižené“ přímo zákon 
o sociálních službách nařizuje písemnou formu, naproti tomu u služby „nocle-
hárna“ vzhledem k povaze věci není předepsána povinnost smlouvu písemně 
uzavřít.
Zpřísněná forma je používána dle ust. § 40 odst. 5 o. z. a hovoříme o tzv. úřed-
ním zápise. Ten je potřeba k písemným právním úkonům těch, kteří nemohou 
číst a psát. Úřední zápis se nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, 
schopnost seznámit se s obsahem právního úkonu s pomocí přístrojů nebo spe-
ciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen 
vlastnoručně listinu podepsat.
Ústní forma se v o. z. vůbec nevyskytuje v obligatorní (nařízené) podobě. 
Obecně platí, že ústní forma postačí, nestanoví-li zákon jinak. 

Náležitosti předmětu

Hovoříme-li o předmětu právního úkonu, pak znovu odkážeme na část 
pojednávající o objektu právního vztahu (kapitola 2.3.1.3). Někdy totiž bývá 

42  V některých případech může smluvní vztah mezi subjekty vzniknout i bez formálního uza-
vření smlouvy – faktickým chováním obou stran naplňujícím znaky smluvního vztahu (např. 
nájemní smlouva věci movité).

43  Většinou zákonodárce na výběr formu nedává, ale např. § 476 odst. 1 občanského zákoníku 
umožňuje sepsat závěť vlastní rukou nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo 
ve formě notářského zápisu.
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předmět zaměňován s objektem právního vztahu. Předmět totiž tvoří kon-
krétní zhmotnění objektu („jednu věc“), k němuž směřují práva a povinnosti 
smluvních stran. Předmět musí být především dovolený a možný. Pokud je 
předmět plnění nemožný nebo nedovolený, je právní úkon neplatný (stanoví 
§ 37 odst. 2, § 39 o. z.). 
Problém nemožnosti řeší pro oblast občansko právních vztahů (a tedy i vztahů 
v sociálních službách) § 575 o. z. Jestliže existuje již počáteční nemožnost před-
mětu plnění (např. daný předmět vůbec neexistuje), následkem je neplatnost 
právního úkonu. Setkáme se i s následnou nemožností předmětu plnění, ta 
způsobí zánik daného závazku až od tohoto okamžiku. Např. se bude jednat 
o situace, kdy poskytovatel sociálních služeb získal registraci pro daný druh 
sociální služby, o ni však v důsledku porušení povinností přišel. Tento fakt 
způsobí zánik jeho povinností, k nimž se zavázal ve smlouvě o poskytování 
sociální služby.
Nedovolenost nastává tehdy, když obsah právního úkonu odporuje zákonu, 
obchází ho, nebo se příčí dobrým mravům. Může se jednat např. o vydírání, 
které má přinutit osobu, aby určitý právní úkon učinila.

2.3.2.2.1.2 Druhy právních úkonů

Právní úkony lze klasifi kovat podle různých kritérií, základní je však rozlišování 
typických a atypických právních úkonů. Typickými jsou ty, které se v praxi 
často vyskytují, a proto je právní řád reguluje ve zvláštních a ustálených po-
dobách, které speciálně pojmenovává (úkony pojmenované). Atypické právní 
úkony nejsou právními normami upravené ani pojmenované; jejich přípustnost 
však nelze vyloučit. 
Existuje několik druhů klasifi kace právních úkonů: 

• podle počtu stran ( jednostranné, dvoustranné a vícestranné),
• podle obsahu podstaty (volní a reálné), 
•  podle nutnosti vyjádření kauzy (obligatorně kauzální, obligatorně 

abstraktní, fakultativně kauzální), 
• podle formy (formální a neformální),
• podle poměru majetkového naplnění (úplatné a bezúplatné), 
•  podle okamžiku nastoupení následků ve vztahu k jednajícímu (mezi 

živými, pro případ smrti), 
• podle předpokladu vzniku a účinků (adresované a neadresované). 
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V sociálních službách se setkáme s řadou právních úkonů. 

Z hlediska počtu stran se bude nejčastěji jednat o právní úkon dvoustranný 
(typicky smlouva o poskytování služby). Úkon může být i jednostranný (např. 
smluvní strany si sjednají možnost zvýšení ceny za službu jednostranným 
úkonem poskytovatele) nebo vícestranný. Jako typický příklad bývá uváděna 
společenská smlouva mezi více účastníky.44

V sociálních službách bude drtivá většina právních úkonů mezi živými (inter vivos). 
Nejsou však vyloučeny ani úkony pro případ smrti (mortis causa) – závěť, vydědění, 
darování pro případ smrti – v něm se setkáme s tzv. odkládací podmínkou. 
Dále rozeznáváme právní úkony úplatné, bezúplatné a smíšené. V sociálních 
službách nalezneme jak úkony úplatné (úkon, jímž se poskytuje služba osobní 
asistence), tak úkony bezúplatné (rovněž služba, ovšem na poskytnutí odborného 
sociálního poradenství). Existují i úkony z hlediska úplatnosti považované za 
smíšené, kdy úplata neodpovídá zcela provedenému úkonu. 
Důležitým je okamžik vzniku právního úkonu. Dojde k němu v okamžiku 
existence jeho pojmových znaků ( jde o tzv. perfekci). Rozhodujícím je, o jaké 
úkony se jedná. Jednostranné neadresované právní úkony vznikají již usku-
tečněním projevu vůle (např. vyřčení tzv. veřejného příslibu – osoba prohlásí, 
že poskytne odměnu tomu, kdo přispěje k odhalení pachatele trestného činu). 
U jednostranných adresovaných právních úkonů je předpokladem jejich 
vzniku, aby projev vůle došel do sféry adresáta. Přičemž ještě před dojitím lze 
takový projev vůle jednostranně zrušit (např. uživatel služby podá výpověď 
z poskytované služby). Dvoustranné právní úkony (typicky smlouvy, dohody) 
vznikají ze dvou jednostranných právních úkonů dvou různých stran. K jejich 
vzniku se vyžaduje, aby adresnost byla vzájemná, úkony byly obsahově shodné 
a vyjadřovaly smluvní konsensus. 

2.3.2.2.1.3 Neplatnost právních úkonů

Následkem právního úkonu je vznik, změna nebo zánik právního vztahu (práv 
a povinností). Tyto následky mají osobní rozsah (zásadně jen pro osoby, které 
ho učinily) a věcný rozsah (zpravidla jen pro právní vztah, kterého se přímo 
týká). V občanském právu jsou důležité i následky vadných právních úkonů. 
Podle povahy a významu je dělíme do těchto skupin: 

44  V sociálních službách se může jednat např. o smlouvu mezi poskytovatelem, uživatelem ome-
zeným ve způsobilosti k některým úkonům a jeho opatrovníkem.
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Nicotnost – jedná se o právní úkon, kterému chybí některý ze základních 
pojmových znaků.
Neplatnost – jedná se o právní úkon, kterému chybí některá z náležitostí. Právní 
úkon sice vznikl, existuje, ale jeho účinky s ohledem na vadu nenastanou. 
Rozlišuje se neplatnost absolutní a relativní. Absolutní neplatnost nastává 
přímo ze zákona, přihlíží se k ní z úřední povinnosti a její následky nastávají 
od samého počátku (např. existuje rozpor se zákonem, nedostatek svobody 
a vážnosti vůle, neurčitost a nesrozumitelnost projevu). Absolutní neplatnost 
tak znamená, že úkon není třeba za neplatný prohlašovat či se tohoto dovolá-
vat, právní následky nenastanou vůbec. Absolutní neplatnosti se může dovolat 
každý, kdo má na věci právní zájem. Říkáme, že právní úkon je neplatný „od 
počátku, od tehdy – ex tunc“.
Podstatou relativní neplatnosti je fakt, že právní úkon se považuje za platný, 
a to až do okamžiku, než je jeho neplatnost namítnuta. K takové neplatnosti se 
totiž přihlíží pouze k návrhu oprávněného subjektu. Právo dovolat se relativní 
neplatnosti podléhá promlčení ve tříleté lhůtě. A dovolat se relativní neplat-
nosti může jen ten, v jehož neprospěch byl úkon učiněn (de facto poškozený). 
Relativní neplatností jsou postihovány méně závažné vady právního úkonu 
(např. nedostatek smluvené formy projevu, absence vyžadovaného souhlasu 
jiného subjektu). Říkáme, že právní úkon je neplatný „od nynějška – ex nunc“. 
Absolutně neplatný právní úkon nemůže konvalidovat,45 relativní může. 
Absolutní neplatnost se nepromlčuje, relativní ve 3leté lhůtě.
Rozlišujeme dále neplatnost úplnou – např. ze smlouvy je zjevné, že jedna 
(podstatná) část je neplatná a není oddělitelná od zbytku smluvního ujednání, 
proto činí neplatnou celou smlouvu. Neplatnost částečná může vést k tomu, že 
oddělitelná část smluvního ujednání bude neplatností postižena, ostatní části 
zůstanou platné. 
Odstoupení od smlouvy – je jednostranný právní úkon oprávněného účastníka, 
který vede ke zmaření účinků existujícího úkonu. Účinky nastupují zpětně od 
doby, kdy byl právní úkon učiněn. Možnost odstoupení stanoví zákon nebo 
dohoda účastníků. 

45  Konvalidace znamená, že odpadne důvod neplatnosti a úkon se stane platným, odlišujeme od 
ratihabice, která znamená dodatečné schválení (úkonem novým).
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Odporovatelnost – spočívá v možnosti domáhat se neúčinnosti právních ná-
sledků pouze vůči určité osobě.46 
Odpovědnost za vady – je spojena s neplatností a s odstoupením od právního 
úkonu. Obsahem je vzájemná restituční povinnost (povinnost vrátit si vše, co 
bylo přijato) a rovněž povinnost nahradit škodu vzniklou v důsledku neplatnosti 
úkonu. 

2.3.2.3 Čas jako specifi cká právní skutečnost

Důležitou roli sehrává čas jako specifi cká právní skutečnost v těchto občan-
skoprávních institutech: 

• zánik práva uplynutím lhůty omezující jeho trvání

Právní vztahy i práva a povinnosti mohou být založeny na dobu neur-
čitou a jsou časově neomezené, nebo je jejich trvání vázáno na stanove-
nou dobu. Některá práva jsou pojmově časově neomezená (vlastnická 
a osobnostní práva), jiná práva jsou již svojí podstatou a určením co do 
trvání omezena na určitou dobu. Pokud je trvání práva nebo povinnosti 
omezeno určitou lhůtou, zanikne již samotným uplynutím této lhůty. 
Příklad: 

Smlouva o poskytování sociální služby uzavřená na dobu určitou.

• prekluze47 

Podle § 583 o. z je následkem prekluze zánik práva jeho neuplatněním 
v propadné (tj. prekluzivní) době. K nastoupení prekluze je proto třeba 
splnění dvou předpokladů. Jsou jimi uplynutí určité (zákonem přesně 

stanovené) lhůty a neuplatnění práva v této době. Jsou-li oba tyto před-
poklady splněny, nastávají právní následky prekluze, tj. zaniká subjek-
tivní právo (společně s ním i nárok). Příslušný orgán přihlíží k prekluzi 
z úřední povinnosti. Prekluze má za následek i to, že pokud by došlo 
k plnění po jejím uplynutí, jednalo by se o bezdůvodné obohacení. 

46  Odporovat tak lze např. právním úkonům, které dlužník učinil v posledních třech letech 
v úmyslu zkrátit své věřitele, musel-li být tento úmysl druhé straně znám, nebo právním 
úkonům mezi dlužníkem a osobami jemu blízkými, vyjma případu, kdy druhá strana tehdy 
dlužníkův úmysl zkrátit věřitele i při náležité pečlivosti nemohla poznat. 

47 De facto propadnutí – zánik (práva).
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Příklad:

U odpovědnosti za škodu na věcech vnesených a odložených dle § 433 o. z. 

musí poškozená osoba bez zbytečného odkladu nejpozději do 15 dnů vyzvat 

osobu povinnou k náhradě škody. 

• promlčení 

Promlčením subjektivní právo (nárok) zcela nezaniká, ale závažně se 
oslabuje. Podle o. z. se právo promlčí, nebylo-li vykonáno v době jím 
stanovené. Obvyklou lhůtou pro promlčení jsou tři roky. Uplynutím 
promlčecí doby je naplněno první stadium promlčení, v němž došlo 
ke dvěma skutečnostem. Jsou jimi uplynutí času a neuplatnění práva. 
Právní vztah mezi oprávněným a povinným trvá nadále, subjektivní 
právo ani nárok nezanikají, pouze nárok se stal podmíněným. V praxi 
to znamená, že nárok oprávněného se stal závislý na tom, zda se 
povinný promlčení dovolá, či nikoliv. Povinnému vzniklo uplynutím 
promlčecí doby právo uplatnit námitku promlčení, bude-li oprávněný 
realizovat své subjektivní právo. Oprávněný se může domáhat ochrany 
svého práva (včetně splnění) i po uplynutí promlčecí doby, povinný 
může dobrovolně splnit svoji povinnost, splní-li ji, nevznikne opráv-
něnému bezdůvodné obohacení. Druhé stadium promlčení nastává 
v okamžiku, kdy oprávněný subjekt uplatnil své právo u příslušného 
orgánu. Tady může dojít ke dvěma situacím. Buď povinný nevyužije 
svého práva vznést námitku promlčení, a protože příslušný orgán 
k němu z úřední povinnosti nepřihlíží, nejsou dány překážky a právo 
může být přiznáno. Pokud ale povinný námitku promlčení uplatní, 
příslušný orgán k ní přihlédne a nárok zaniká. Subjektivní právo však 
nadále trvá, pokud by došlo k jeho dobrovolnému splnění, nejde o bez-
důvodné obohacení. 
Předmětem promlčení jsou jen práva majetková, vyjma těch, která se 
– dle výslovného znění zákona – nepromlčují. Jsou to: právo vlastnické, 
zástavní právo, pokud není promlčena zajištěná pohledávka, a práva 
z vkladů na vkladních knížkách a běžných účtech, pokud vkladový vztah 
trvá. Ke vzniku následků promlčení se vyžaduje uplynutí promlčecí doby. 
Občanský zákoník upravuje tuto dobu tak, že zakotvuje pravidla pro 
určení jejího počátku, pro délku a pro zobecnění vlivu některých překá-
žek na její běh. Počátek běhu promlčecí doby je určen objektivně nebo 
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subjektivně. Obecně určeným objektivním počátkem běhu promlčecí 
doby je den, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (§ 101 o. z.), tj. den, 
kdy mohlo být poprvé uplatněno u soudu. U některých práv se vysky-
tují tzv. kombinované promlčecí doby, tedy takové, kdy zákon různým 
způsobem využívá společně několika promlčecích dob označovaných 
jako subjektivní a objektivní lhůty. Při těchto kombinacích mohou nastat 
různé situace: platí, že právo se promlčí uplynutím subjektivně určené 
lhůty, nejpozději uplynutím objektivně určené lhůty. To znamená, že 
právo se promlčí uplynutím té lhůty, která skončí dříve. 

• vydržení

U vydržení jako originálního způsobu nabytí vlastnického práva se 
vyžaduje existence předpokladů vydržení po vydržecí dobu. Těmi se 
rozumí trvalé a nepřetržité užívání v dobré vůli. Její počátek nastupuje 
s naplněním podmínek vydržení a končí jejím uplynutím. V současné 
době se využívají vydržecí doby v délce 3 let (u movitých věcí) a 10 
let (u nemovitých věcí). Následkem vydržení je nabytí vlastnického 
(případně jiného) práva a zároveň zánik vlastnického práva (příp. jeho 
omezení) původního vlastníka. 
Příklad:

Otec současného „majitele“ rodinného domku tento zakoupil řádnou kupní 

smlouvou před třiceti lety. Ta však nebyla podle tehdy platných předpisů re-

gistrována u střediska geodezie a následně převzata do katastru nemovitostí, 

kde po celou dobu byl jako vlastník domku uváděn člověk, od něhož byla 

nemovitost před třiceti lety koupena. Katastrální úřad na základě návrhu vloží 

do katastru vlastnické právo současného majitele.

2.4  Význam teorie právních vztahů pro smluvní vztahy v sociálních 

službách

Jakkoliv se výše uvedené poznatky mohou pro uživatele či poskytovatele soci-
álních služeb zdát nadbytečné, není tomu tak. Nová forma právního základu 
jejich vztahů – forma smluvního ujednání – klade na obě strany zcela nové 
nároky. Sociální služby a obsah péče v jejich rámci poskytovaný i do budoucna 
zůstává specifi ckým právním vztahem. Je charakterizován vysokou mírou inti-
mity a vedle příslušných právních institutů počítá zpravidla i s nevyslovenými 
morálními či etickými pravidly a principy. Je však třeba si uvědomit, že jen 
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se zvyklostmi, spoléháním na dobrou vůli a přesvědčením, že sociální služby 
jsou svého druhu „posláním“, nebudeme schopni vytvořit solidní právní (a tím 
i faktický) rámec jejich poskytování. 
I tak je obvyklé, že obě strany se v procesu sjednávání smluv zabývají více ob-
sahovou než formální stránkou. Úkolem této části textu bylo přinést informace, 
z nichž bude zřejmé, že obsah a forma spolu v řadě případů úzce souvisí. Sebelepší 
obsah (kvalita sociální služby) nebude dlouhodobě udržitelný, nebude-li podložen 
odpovídajícím vyjádřením práv a povinností obou subjektů v daném smluvním 
ujednání. Pro poskytovatele i uživatele bude do budoucna, více než kdy dříve, 
platit stará římská právní zásada „pacta sund servanda“ – smlouvy se mají plnit.
K tomu, aby se tak mohlo stát, je nutné zvládnout alespoň základní náležitosti 
teorie občansko právních vztahů, mezi které nyní patří i smluvní vztahy v so-
ciálních službách.
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3 Smlouva o poskytování sociální služby

3.1 Význam smlouvy o poskytování sociální služby

Poskytování sociálních služeb je navrhovanou právní úpravou nově postaveno na smluv-

ním principu. Podle dosavadní právní úpravy je o poskytnutí sociální služby, přijetí do 

zařízení, přemístění, ukončení pobytu v zařízení nebo o úhradě za pobyt v zařízení roz-

hodováno ve správním řízení. Sjednávání druhu služby a rozsahu poskytovaných služeb 

podle individuálních potřeb osob ve smlouvě, včetně konkrétních podmínek poskytování 

služby, je významným krokem směřujícím k uplatnění svobodné vůle osob, kterým jsou 

služby poskytovány. O osobách a jejich potřebách nebude „někým rozhodováno“, ale 

osoby samy budou účastníky sjednání podmínek poskytované služby. 

Z důvodové zprávy k návrhu zákona o sociálních službách48

Zákon o sociálních službách svým ustanovením přinesl do našeho právního 
řádu zcela nový typ smluvního vztahu. Subjekty tohoto vztahu budou (a jsou) 
poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb, obsahem daného vztahu budou 
práva a povinnosti těchto stran, jež směřují k objektu vztahu, kterým je široká 
škála věcí, činností a situací.
Uvážíme-li, o jak zásadní záležitost v prostředí sociálních služeb se jedná, 
dosavadní zhodnocení tohoto jevu v odborné publikační produkci je velmi 

nedostatečné. Dílem se tak můžeme setkat s nedostatečným popisem, který 
refl ektuje toliko zákonem již stanovené aspekty tohoto institutu,49 na jiných 
místech autoři vyslovují názory, pro něž zase platná právní (a faktická podoba) 
sociálních služeb nedává oporu.50

Nejde však zdaleka o otázky teoretické rozpracovanosti tohoto problému. 
Daleko větší význam má skutkový stav v oblasti smluvních vztahů uzavřených 
mezi jednotlivými poskytovateli a uživateli. V tomto směru dosavadní po-

48 Dostupné na: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=1102&CT1=0#prilohy.
49  Např. publikace SOKOL, R., TREFLOVÁ, V. Sociální pracovník v rezidenčních zařízeních 

sociálních služeb, Praha: Aspi, 2008.
50  Např. publikace MATOUŠEK a kol. Sociální služby. Praha: Portál, 2007, kapitola 3. 5 uvádí 

doslova: „Zákon je koncipován tak, že je dána přednost nestátním poskytovatelům sociálních 
služeb…., obce s rozšířenou působností a kraje působí v oblasti sociálních služeb pouze pod-
půrně… smlouvu tedy bude ve většině případů příjemce uzavírat s nestátním poskytovatelem 
těchto služeb.“
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znatky ukazují,51 že ani jedna ze základních smluvních stran, tj. poskytovatelé 

a uživatelé služeb, plně nepochopila a nedocenila význam smlouvy o poskyto-

vání služby. 

Již v úvodu této knihy je poukázáno na naprosto ojedinělý institut, kterým se 
smlouva o poskytování sociální služby nyní stala. Konstatování, že tato nahra-
dila jediný způsob, jímž bylo možno získat do konce roku 2006 sociální službu, 
tj. veřejnoprávní rozhodnutí příslušného orgánu (nejčastěji krajský nebo obecní 
úřad), nepůsobí samo o sobě nikterak převratně. Ve skutečnosti má opuštění 
dřívějšího „vrchnostenského“ způsobu „přidělování“ sociální služby nebývalý 
význam. Poprvé v historii České republiky je legislativně umožněno, aby se 
občan užívající sociální službu stal z pouhého objektu státně paternalistické 
péče aktivním subjektem ovlivňujícím do určité míry svůj osud.
Vedle smlouvy o poskytování sociální služby je příspěvek na péči druhým 
faktorem, který mění a zlepšuje postavení uživatelů sociálních služeb. Uvedené 
konstatujeme i při vědomí řady rizik a situací, které avizované zlepšení posta-

vení uživatelů přinejmenším relativizují.

3.1.1 Faktory, které ovlivňují uzavírání smluvních vztahů

Přes uvedené proklamativní tvrzení zákonodárce o významu smlouvy o poskyto-
vání služby a přes skutečně existující legislativní záruky postupného narovnávání 
vztahů mezi poskytovateli a uživateli sociálních služeb provází danou oblast 
v současnosti řada problémů. Některé mají svůj původ v objektivních okolnostech 
na vůli jedince nezávislých, jiné jsou ovlivnitelné z pozice jednotlivého subjektu 
(uživatele nebo poskytovatele služby). Jedná se zejména o následující faktory:

3.1.1.1 Převaha poptávky nad nabídkou 

Smlouva o poskytování sociální služby má zajistit rovnoprávné postavení uživatele 
služby. Použitá metoda soukromoprávní regulace, která je charakteristická rovno-
právným postavením obou stran (viz kapitola č. 2), tento fakt formálně zajišťuje. 
V sociálních službách však působí i jiné zákony než čistě legislativní, z nich pak na 
prvním místě ekonomický zákon nabídky a poptávky. Je obecně známým faktem, 

51  Autor publikace v rámci metodického vedení služby odborného sociálního poradenství 
uživatelům sociálních služeb vyhodnotil několik stovek uzavřených smluv o poskytování 
sociální služby.
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že v České republice je dosud existující síť sociálních služeb velmi chudá, potřebné 
služby jsou nabízeny teritoriálně a obsahově značně nerovnoměrně. Existují místa, 
kde v okruhu několika desítek kilometrů není potřebná služba provozována. 
Spektrum služeb, které jsme zdědili z dřívějška, preferovalo pouze dvě dominantní 
služby – ústavní péči (domovy důchodců a ústavy sociální péče) a pečovatelskou 

službu. Zejména tzv. moderní formy služeb, které zakotvil zákon o sociálních služ-
bách, tj. služby podporující pobyt uživatele v přirozeném rodinném a komunitním 
prostředí, jsou zastoupeny velice nerovnoměrně. Např. služba osobní asistence 
nebo raná péče jsou de facto vázány na větší města a služba respitní péče je takřka 
nedostupná. Ale i u tradičních forem sociálních služeb (domov pro seniory, domov 
pro zdravotně postižené) je velký nedostatek míst, zejména v zařízeních, která jsou 
vnímána veřejností jako místa kvalitní, tedy „dobré“ služby.
Celá situace v plánování sítě sociálních služeb je umocněna nevyřešenými vztahy 

mezi centrálním orgánem (Ministerstvo práce a sociálních věcí), a orgány krajské 

a místní samosprávy. Až dosud je de iure jediným titulem, na základě něhož má 
být rozhodováno a plánováno umístění jednotlivých druhů služeb na daném te-
ritoriu, střednědobý plán rozvoje sociálních služeb zpracovávaný krajem.52 Tento 
nástroj se jeví naprosto nedostatečný a v současném pojetí není ani do budoucna 
způsobilý vyřešit problém dostatku kvalitních sociálních služeb. Navíc je celá 
věc komplikována emancipačními snahami některých krajských úřadů a jejich 
představitelů. Přitom jen velmi malá část z nich má dostatečné znalosti v oblasti 
sociálních služeb, které opravňují vyslovený požadavek postupného „převzetí“ 
plných kompetencí v oblasti zřizování, fi nancování, a tím i stanovení obsahu 
sociálních služeb v České republice.
V situaci, kdy je uživatel konfrontován s faktem trvalého nedostatku míst 
u poskytovatelů sociálních služeb, zpravidla ochotněji přistupuje i na smluvní 
ujednání, které je pro něj evidentně nevýhodné.

52  § 95 zákona o sociálních službách. Kraj „zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 
ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci 
osob, kterým jsou poskytovány sociální služby“ a rovněž „zajišťuje dostupnost poskytování soci-
álních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb“. 
Více v kap. 1.3.4.
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3.1.1.2 Nedostatečné právní vědomí uživatelů služeb

Obecně přijímaným faktem je, že většina obyvatel České republiky má nedo-
statečné právní vědomí. Tímto termínem nerozumíme pouze znalost práva, 
nýbrž zahrnuje i složku hodnotící a vztahovou. Zvláště se to týká vybraných 
skupin obyvatelstva, mezi nimi potom zejména seniorů a občanů se zdravot-
ním postižením, případně ještě občanů stižených duševní poruchou. Senioři 
nebyli za svého aktivního života připraveni na nástup jevů, s nimiž se dnes ve 
veřejném prostoru běžně setkáváme. Stávají se tak snadno obětí vypočítavých 
obchodníků s nejrůznějšími komoditami, kteří zneužívají nepřipravenosti 
některých seniorů na tyto typy jednání a smluvních vztahů. Přitom právě 
senioři tvoří značnou část uživatelů sociálních služeb.53 U občanů se zdravot-
ním postižením výrazně vystupuje do popředí obecný handicap získaný díky 
nedostatečné funkci školského vzdělávacího systému u nás. Tím je velmi nízká 
vzdělanost této skupiny občanů.54

Právě neznalost řady základních institutů práva znevýhodňuje uživatele jako 
celek před poskytovateli, kteří vzhledem ke svému postavení mají větší možnost 
využít specializovaného právního poradenství (advokátů). Přitom uživatelé ve 
velké většině nemusí chápat všechna právní úskalí uzavíraného smluvní vztahu. 
Měli by si však uvědomit, že na základě uzavřené smlouvy budou hradit ročně za 
sociální (ubytovací, stravovací) služby i několik desítek tisíc korun.55 Minimálně 
tento fakt by je měl přivést k zamyšlení nad obsahem smlouvy o poskytování 
služby, ale i nad vlastní způsobilostí tento smluvní vztah samostatně uzavřít. 
V pochybnostech by se mělo stát samozřejmým vyhledání speciálního odborného 
poradenství – např. poradenství uživatelům sociálních služeb.

53  Míra soběstačnosti osob se zdravotním postižením se od středního věku relativně rychle s při-
bývajícími lety snižuje. Zatímco ve věku 45–59 let bylo zcela soběstačných 62 % postižených 
lidí, ve věkové skupině 60–74 let to bylo 48 % a ve věku nad 75 let už jen 18 %. Cit. dle 
Zprávy Českého statistického úřadu. Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.
nsf/p/3309-08.

54  Úroveň vzdělání osob se zdravotním postižením je v porovnání s celkovou populací ČR nižší. 
Ve skupině zdravotně postižených starších 15 let výrazně převládá počet osob se základním 
vzděláním. Cit. – viz pozn. č. 53.

55  V jednom zařízení jsme se setkali s roční úhradou za služby (příspěvek na péči) a úhradou za 
pobyt a stravu ve výši 252 tis. korun, což odpovídá měsíční úhradě 21 tis. korun.
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3.1.1.3 Pojetí smlouvy u poskytovatelů

Poskytovatelé sociálních služeb byli na nový systém z povahy věci samé při-
praveni lépe než většina uživatelů. Již delší dobu probíhaly rozsáhlé vzdělávací 
cykly zaměřené na jednotlivé aspekty nového systému, z nich pak ponejvíce 
na oblast standardů kvality v sociálních službách. Vedle standardů kvality 
zejména dotace a jejich podoba v letech 2007–2008 se staly základními prvky 
systému služeb, k nimž poskytovatelé upínali pozornost. 
Samotná smlouva o poskytování služby se pak pro mnohé stala jen jedním 

z dílčích administrativních aspektů přechodu na nový systém. Poskytovatelé 
pobytových služeb s několika desítkami či stovkami uživatelů (klientů) zpra-
vidla pověřili sociálního pracovníka vypracováním návrhu smlouvy. Velmi 
často se v ČR užívá vzorový typ smlouvy vypracovaný Ministerstvem práce 
a sociálních věcí.56 I poskytovatelé terénních a ambulantních služeb, byť mí-
vají obvykle menší počet klientů, přistoupili k vypracování jedné typizované 

smlouvy, kterou hodlali použít (a používají) pro všechny uživatele svých služeb! 
Tento přístup je v rozporu se standardy kvality v sociálních službách, kon-
krétně porušuje kritéria kvality u standardu č. 3 jednání se zájemcem o službu 
a částečně i standardu č. 4 smlouva o poskytování sociální služby.57

Ne ve všech případech se jedná o zlou vůli na straně poskytovatelů či dokonce 
zneužití jejich postavení daného nedostatečnou sítí vybraných služeb. V některých 
případech – stejně jako tomu je u uživatelů – je důvodem nízký stupeň právního 

vědomí a manažerských schopností řídících pracovníků poskytovatele. 

Z analýzy dosavadních smluv vyplývají tyto nejčastější nedostatky:

•  Poskytovatelé při jednání se zájemcem o službu směřujícího k uzavření 
smlouvy často porušují ustanovení standardů kvality v sociálních služ-
bách – smlouvy jsou předkládány jako „neměnné“ a direktivní.

•  Smlouvy jsou příliš obecné a poskytovatelé nejsou ochotni individuali-
zovat jejich ustanovení.

•  Rozsah poskytované péče je téměř vždy uváděn velmi obecně – v od-
kazu na text zákona a vyhlášky.

• Většinou chybí specifi kace provádění služby pro daného klienta.
•  Vyžaduje se bezpodmínečný souhlas s dodržováním interních směrnice 

56  Tyto smlouvy jsou však vypracovány jen pro domovy pro seniory, osobní asistenci a poskyto-
vání sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních.

57 Podrobněji v kapitole č. 4.4.
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poskytovatele, který je navíc nekonkrétní.
•  Platby za služby jsou uváděny příliš obecně, často chybí specifi kace 

služeb a jejich cena, způsob vyúčtování.
•  Velké problémy jsou se stanovením částek, které poskytovatelé vrací 

uživatelům při nevyužití služby – tzv. vratky.
•  U rezidenčních služeb (ale nejen tam) se objevuje protiprávní poža-

davek, aby každý uživatel sděloval poskytovateli výši svých příjmů, 
dokonce bývá občas zajištěn ustanovením o smluvní pokutě v případě 
„zatajení“ výše příjmů.

•  Nemá-li uživatel dostatečné příjmy k uhrazení nákladů služby, zavádí zákon 
možnost, aby chybějící část poskytli vybraní příbuzní této osoby. Tato mož-
nost bývá v některých smlouvách formulována jako zásadní povinnost.

•  Téměř vždy absentuje podrobnější ujednání o způsobech řešení sporů 
vzniklých při plnění práv a povinnosti.

3.1.1.4 Nevyužití přechodného období

Zákon o sociálních službách ve svých přechodných ustanoveních stanovil 
možnost postupného přechodu na nový systém smluvních vztahů. Podle 
ust. § 120 odst. 6 zákona platí, že „rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče 

a o úhradě za ni podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti i po dni na-

bytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 3 let, pokud se osoba a poskytovatel 

sociálních služeb nedohodnou jinak nebo se nedohodnou na jiném rozsahu poskytování 

sociálních služeb“. Většina poskytovatelů se rozhodla postupovat rychleji a před-
ložila uživatelům smlouvy o poskytování služby již v prvních měsících účinnosti 
nového zákona. Přitom v dané chvíli zpravidla neměli dostatek informací pro 
přípravu kvalitní smlouvy. Jedním z důvodů pro tento postup byla i snaha zajistit 
(zpravidla) vyšší úhradu za službu, než jaká byla poskytovatelem získána podle 
pravidel stanovených původním rozhodnutím o poskytnutí služby. Uživatelé pak, 
rovněž bez znalosti věci, zpravidla předložené smlouvy „hromadně“ podepsali, 
bez patřičné analýzy a zhodnocení dopadů takového kroku.

3.1.1.5 Vnímání priorit v sociálních službách

Smluvní vztahy v sociálních službách nebývají vnímány jako rozhodující prvek 
nového systému. Pro poskytovatele se jím staly zejména dotace na poskytování 
služby a případně tvorba standardů (teprve v jejich rámci zbyl malý prostor 
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i pro smlouvu). Pro uživatele byl v prvních měsících roku 2007 a vlastně až 
dosud je základním institutem příspěvek na péči. Délka řízení, schopnost 
pracovníků obecního úřadu posoudit schopnost osoby zvládat úkony péče 
a soběstačnosti a nakonec i výše příspěvku na péči se staly základní prioritou 
pobiratelů – a tedy uživatelů sociálních služeb. Z pohledu veřejné správy pak 
postupně vystoupily do popředí zejména otázky rozdělení kompetencí mezi 
jednotlivými stupni řízení sociálních služeb a (ne)očekávaný nárůst absolutní 
výše prostředků vyplácených na příspěvek na péči.58

Otázky týkající se pojetí smluvních vztahů, v jejich obecné i individuální ro-
vině, zůstávají pro většinu účastníků systému příliš subtilními a „pod úrovní 

rozlišovací schopnosti“. Přitom jde o zásadní náležitosti týkající se úhrad za 
sociální službu, obsahu poskytované péče apod. 

3.1.1.6  Provázanost smlouvy s ostatními ustanoveními zákona 

a prováděcí vyhlášky

Pro většinu účastníků systému sociálních služeb platí, že smlouva o sociální 
službě je upravena v zákoně o sociálních službách v ust. § 91 a několika dalších. 
Obě strany, poskytovatelé i uživatelé, zapomínají na řadu dalších ustanovení, 
která se přímo váží k jednotlivých částem uzavíraného smluvního vztahu. Jedná 
se zejména o ustanovení zákona (případně prováděcí vyhlášky), jež upravují:59

• příspěvek na péči, jeho určení, využívání a kontrolu využívání,
• povinnosti poskytovatelů sociálních služeb,
• působnost obcí v sociálních službách,
• úhradu za sociální služby,
• standardy kvality sociálních služeb,
• inspekce v sociálních službách.

Teprve správnou aplikací všech uvedených ustanovení lze vytvořit odpovídající 
model smluvního vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem služby.

58  Oproti původně uvažovaným 7,9 mld. korun se absolutní výše prostředků vyplacených pří-
spěvků pohybuje kolem 15 mld. korun v roce 2007 a v roce 2008 může dosáhnout až 19 mld. 
korun. Tento fakt však více než o čem jiném svědčí o špatné přípravě dřívějšího složení resort-
ního ministerstva na účinnost nového zákona o sociálních službách.

59 Podrobněji v dalších kapitolách knihy.
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3.1.1.7 Podfi nancování sociálních služeb

Zásadním objektivním činitelem, který určuje síť poskytovatelů sociálních 
služeb a ovlivňuje globálním způsobem kvalitu poskytovaných služeb, je jejich 
fi nancování. Přestože dochází k navýšení prostředků jdoucích do sociálních 

služeb (viz kap. č. 1.2.4), je obecně přijímaným faktem, že sociální služby 

v České republice jsou, vzhledem k ostatním druhům veřejných služeb u nás 
a ve srovnání s obdobnými modely v zahraničí, značně podfi nancované. 
Uvedený stav má závažné dopady jak pro uživatele, tak poskytovatele sociál-
ních služeb. Ať již v budoucnu „zvítězí“ jakýkoliv model fi nancování sociální 
služby (poměr mezi dotací, příspěvkem na péči a dalšími příjmy), mělo by dojít 
k dalšímu zvyšování prostředků do tohoto segmentu veřejných služeb. Úroveň 
stavební a technické vybavenosti rezidenčních poskytovatelů služeb je u nás 
velmi nízká. Ostatní služby ambulantního a terénního charakteru jsou často 
budovány tzv. na zelené louce a jejich síť stále nedostačuje potřebám. Tento 
vnitřní dluh systému však nezahrnuje jen investiční prostředky, ale ve značné 
míře jej tvoří i podfi nancování lidských zdrojů v sociálních službách.60 
Tento stav je do budoucna neudržitelný a nemají-li se naplnit černé scénáře 
personálního zajištění péče o lidi závislé na pomoci (tj. dovoz levné pracovní síly 
z nerozvinutých, ponejvíce asijských zemí), je nutné, aby všichni zainteresovaní 
dokázali přesněji formulovat potřeby uživatelů služeb, stejně jako míru přínosu 
rozvoji hrubého domácího produktu, který tyto služby již nyní produkují.61

60  Průměrný plat strážníka městské policie v ČR přesahuje 24 tis. korun. Průměrný plat stejně 
(nebo více) vzdělaného pracovníka v sociálních službách, jenž vykonává společensky daleko 
více potřebnou a namáhavou práci, činí jen necelých 15 tis. korun. 

61   Jedná se o známou úvahu „kolik stojí jedna koruna určená do sociálních služeb“? Vychází 
z faktu, že z částek veřejných rozpočtů určených na sociální služby se valná část z nich v po-
době odvodů z mezd, daně z přidané hodnoty, veřejných zakázek atd. zpět do veřejných 
fi nancí vrací (odhlédneme-li od nesporného etického významu zajištění potřeb zranitelných 
členů společnosti).
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3.2 Náležitosti smlouvy o poskytování sociální služby

3.2.1 Úprava smlouvy v zákoně o sociálních službách 

Zákon o sociálních službách upravuje oblast smluvních vztahů výslovně v ust. 
§ 90–91. Podle nich platí následující:

§ 90

Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních služeb 

nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o zprostředkování 

možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování kontaktu s poskytovate-

lem sociálních služeb.

§ 91

(1) O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních 

služeb. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované podle § 39 až 52, 57, 58, 

64 a 68 musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva o poskytnutí sociální služby 

poskytované podle § 54, 56, 65 a 70 musí být uzavřena v písemné formě, pokud 

alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu navrhne.

 

(2) Smlouva obsahuje tyto náležitosti:

 a) označení smluvních stran,

 b) druh sociální služby,

 c) rozsah poskytování sociální služby,

 d) místo a čas poskytování sociální služby,

 e) výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady 

 stanovené v § 73 až 77 a způsob jejího placení,

 f) ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených 

 poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb,

 g) výpovědní důvody a výpovědní lhůty,

 h) dobu platnosti smlouvy.

 

(3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování 

sociálních služeb pouze, pokud

a) neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,

b) nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá, 

nebo
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c) zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, vylučuje po-

skytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis.

(4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit 

poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním 

stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52.

(5) Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z této 

smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

 

(6) Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje 

při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého 

nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb 

v zařízení sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla 

tohoto zařízení.

 

(7) Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o po-

skytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její 

žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy. 

Obsah smlouvy o poskytování sociální služby musí vycházet rovněž z dalších 

ustanovení zákona o sociálních službách a respektovat obecné zásady právní 

a příslušná ustanovení občanského zákoníku!
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3.2.1.1 Druhy služeb a smluvní vztahy

Požadavek právní jistoty vedl zákonodárce ke stanovení okruhu služeb, pro 
něž musí či může být smlouva mezi uživatelem a poskytovatelem uzavřena 
v písemné formě. Jedná se o následující okruh služeb, na jejichž poskytování 

musí být uzavřena písemná smlouva:

 1. Osobní asistence
 2. Pečovatelská služba
 3. Tísňová péče 
 4. Průvodcovské a předčitatelské služby
 5. Podpora samostatného bydlení
 6. Odlehčovací služby
 7. Centra denních služeb
 8. Denní stacionáře
 9. Týdenní stacionáře
 10. Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 11. Domovy pro seniory
 12. Domovy se zvláštním režimem
 13. Chráněné bydlení
 14.  Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče
 15. Azylové domy
 16. Domy na půl cesty
 17. Terapeutické komunity
 18. Zařízení následné péče 

Důvodem je potřeba zajistit co možná nejpřesnější vyjádření práv a povinností 
smluvních stran a zejména jejich zachycení v písemné, tedy určité a do bu-
doucna vyhodnotitelné formě.

Sociální služby, na jejichž poskytování musí být uzavřena písemná smlouva, 
požádá-li o to alespoň jedna smluvní strana:

 1. Raná péče
 2. Tlumočnické služby
 3. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 4. Sociální rehabilitace
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Jedná se o vybraný okruh činností – služeb, které je možno poskytovat i bez 
uzavřené písemné smlouvy. Jestliže má některý z těchto smluvních vztahů 
delší trvání, doporučuje se i zde, pro přehlednost a právní jistotu obou stran, 
písemnou smlouvu uzavřít.

Sociální služby, u nichž zákon povinnost uzavření písemné dohody o poskyto-
vání služby neupravuje. I v těchto případech mohou smluvní strany uzavření 
smlouvy dohodnout. Musí se však jednat o souhlasný projev vůle obou stran:

 1. Kontaktní centra
 2. Krizová pomoc
 3. Nízkoprahová denní centra
 4. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 5. Noclehárny
 6. Služby následné péče 
 7.  Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením
 8. Terénní programy

V těchto případech jde o druhy služeb, kde by uzavření písemné smlouvy 
mohlo být složité či vzhledem k charakteru služby dokonce nevhodné (krizová 
pomoc). I v těchto případech není vyloučeno, zejména pokud jde o dlouhodobé 
poskytování těchto služeb, aby písemná smlouva, byť v jednoduché formě, byla 
uzavřena.

Neznamená to však, že v případech, kdy není uzavřena písemná smlouva, 
nemusí dojít či nedochází k uzavření smluvního vztahu! Platí ust. § 91 zákona 
o sociálních službách, podle nějž „o poskytnutí sociální služby uzavírá 
osoba smlouvu s poskytovatelem sociálních služeb“. Smlouva o poskyto-
vání sociální služby je tedy obligatorním předpokladem jejího poskytování!
V úvahu připadají dvě následující varianty řešení této situace. V prvním pří-
padě poskytovatel i uživatel v rámci jednání o uzavření smlouvy defi nují její 
náležitosti (datum zahájení smluvního vztahu, de facto poskytování sociální 
služby, a další podstatné náležitosti jako obsah služby, úhradu za službu a sou-
visející ujednání). A výsledkem je shoda na podstatných náležitostech smlouvy. 
Vše probíhá stejně jako v případech, kdy je výsledkem jednání písemná forma 
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smlouvy. Jen právní úkon – projev vůle obou stran smlouvu uzavřít není pro-
veden písemnou formou. 
K uzavření smlouvy může dojít i konkludentně, tj. mlčky, v těchto případech 
je smlouva naplněna faktickou konzumací (plněním) práv a povinností z ní 
vyplývajících.62

V obou případech bude pro obě strany důležité, aby dokázaly identifi kovat 
(v současnosti i v budoucnu) podstatné náležitosti svého smluvního vztahu. 
Např. okamžik přesného vzniku smluvního vztahu (poskytování sociální 
služby) má u poskytovatele významný vliv na okolnosti vážící se k nakládání 
s osobními údaji, existenci zákonného pojištění odpovědnosti apod. Pro obě 
strany pak může být v budoucnu problém řešit případné spory vzniklé z ústní 
či konkludentní formy smluvního vztahu, kdy může být obtížné defi novat 
původně sjednané náležitosti.

3.2.2 Označení smluvních stran

Jedná se o obvyklé a taxativní ustanovení, bez něhož by nebyly splněny 
podstatné náležitosti daného právního vztahu. Jsou jím identifi kovány sub-
jekty, které do právního vztahu vstupují. Přestože se jedná o relativně velmi 
jednoduchou náležitost smlouvy, i zde se objevují problémy. Pozornost bude 
třeba věnovat jednoznačnému určení poskytovatele u některých celostátních 
poskytovatelů, za něž bude smlouvu uzavírat místní složka. Za poskytovatele 
musí rovněž vystupovat oprávněná osoba – statutární zástupce. Ten však může 
pověřit uzavřením smlouvy i další osobu. Nejčastěji se jedná o sociálního pra-
covníka poskytovatele.
Relativně jednoduchá bude identifi kace uživatele, je-li tento plně způsobilý 
k právním úkonům a smlouvu uzavírá sám. Problémy mohou nastat při uzaví-
rání smluv osobami, které z nějakého důvodu nejsou schopny vnímat či rozu-
mět obsahu daného právního úkonu, a pro jeho nezpochybnitelnou platnost je 
nutno uvažovat o zastoupení jinou osobou. 

62 K tomu další v kap. 2.
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3.2.2.1 Zastoupení při sjednávání smlouvy

Základním východiskem institutu zastoupení je ochrana zájmů, práv a potřeb 
osoby, která je zastupována. V právním řádu existuje několik druhů zastoupení, 
z nichž některé mají přímý význam pro řešení postavení osob, které z určitých 
důvodů nemohou samy smlouvu podepsat. 
V zásadě mohou nastat na straně fyzické osoby následující situace, v nichž 
je nutno nebo je vhodné uvažovat o zastoupení pro účely jednání a uzavření 
smlouvy o poskytování sociální služby.

1)  Fyzická osoba je zbavena či omezena ve způsobilosti k právním úkonům 
a má na zákl. § 27 o. z. ustanoveného opatrovníka.

a)  Opatrovníkem je příbuzný nebo další osoba bez přímého vztahu 

k poskytovateli.

Z hlediska podpisu smlouvy (a další konzumace práv a povinností z ní 
vyplývajících) se jedná o optimální ustanovení. Přestože ani v tomto 
případě nejsou vyloučeny individuální případy, v nichž tento opatrov-
ník neplní řádně své povinnosti či dokonce postupuje proti zájmům 
opatrovance (např. podepíše smlouvu bez toho, aby zvážil dopady jejích 
ustanovení na osobu opatrovance). V  zásadě je pro daný typ smluvního 
ujednání tato varianta nejvhodnější. Jakkoliv se zdá mimo pochybnost 
oprávnění opatrovníka uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby 
v zastoupení opatrovance, setkáme se i s názorem, který vychází z ust. 
§ 28 o. z., podle kterého „zákonní zástupci jsou povinni též spravovat 

majetek těch, které zastupují, a nejde-li o běžnou záležitost, je k nakládání 

s majetkem třeba schválení soudu“. Někteří autoři63 uvádějí, že režimu 
podle § 28 „podléhá i skupina úkonů, činěných za zastoupené jejich zákon-

nými zástupci, která nenáleží výslovně do pojmu nakládání s majetkem, nýbrž 

která s ohledem na svou závažnost vyžaduje adekvátní ochranu“. Příkladem 
uvádějí souhlas opatrovnického soudu s vedením sporu na ochranu 
osobních práv zastupované osoby. Je zcela nepochybné, že uzavření 
smlouvy o poskytování sociální služby má pro opatrovance daleko-

63   FIALA, J., HURDÍK, J., KORECKÁ, V. Občanský zákoník – komentář – zákonné zastoupení. 
Původní nebo upravené texty pro ASPI, LIT16262CZ.
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sáhle závažnější dopady, co se týče jak tělesné, tak psychicko-morální 
integrity, než je tomu u zmíněného sporu na ochranu osobnosti. Pokud 
bychom však přijali závěr o schvalování tohoto úkonu soudem, musel 
by opatrovnický soud v daném řízení, byť okrajově, hodnotit i obsah 
jemu předložené smlouvy – a to je vzhledem k personální situaci našich 
soudů jen obtížně představitelné. 
Doporučujeme tedy v případě, že opatrovníkem uživatele sociální služby 

je osoba bez přímé vazby k poskytovateli služeb, aby za opatrovance 

právní úkon podpisu smlouvy učinil tento opatrovník.

b) Funkci opatrovníka vykonává zařízení sociálních služeb.

Z minulosti ještě v některých případech přetrvává tato forma vyřizování 
opatrovnických záležitostí občanů zbavených způsobilosti k právním 
úkonům. Lze ji označit za nejméně vhodnou ze všech variant zajišťují-
cích ochranu práv osoby zbavené (či omezené) způsobilosti k právním 
úkonům. 
V těchto případech je nezbytné, aby zařízení požádalo soud o ustano-
vení tzv. kolizního opatrovníka podle ust. § 30 o. z. Podle tohoto znění 
ustanoví soud zvláštního zástupce, „dojde-li ke střetnutí zájmů zákonného 

zástupce se zájmy zastoupeného nebo ke střetnutí zájmů těch, kteří jsou 

zastoupeni týmž zákonným zástupcem“.

Toto ustanovení upravuje institut tzv. kolizního opatrovníka (což je vý-
klad dikce zákona hovořící o zvláštním zástupci), jehož funkcí je vyloučit 
případy, v nichž by pro střet zájmů zákonného zástupce a zastoupeného 
nebo střet zájmů osob zastoupených týmž zákonným zástupcem mohla 
vzniknout zastoupeným osobám újma na jejich subjektivních právech 
nebo právem chráněných zájmech.
Charakter kolize zájmů je z časového hlediska posuzován jako dočasný, 
a proto je i kolizní opatrovník funkcí z povahy věci dočasnou, která 
„sama“ zanikne pominutím kolizní situace, tj. provedením daného 
úkonu či ukončením řízení, v němž kolize nastala. O ukončení výkonu 
funkce kolizního opatrovníka tak již soud nerozhoduje.64 Tento názor 

64  S kolizním opatrovníkem se setkáme např. v rodinném právu, kdy se uplatní jako opatrovník 
nezletilých dětí při rozvodu rodičů, v občanském právu při darování nemovitosti nezletilému 
apod. 
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je v praxi obecně (většinově) přijímán a poskytovatelé, kteří se v dané 
situaci ocitnou, podle něj postupují.
Složitější situace nastává v dalším období, tj. po podpisu smlouvy. 
Poskytovatelé většinou vycházejí z neautoritativního vyjádření MPSV, 
které bylo vydáno již před účinností zákona o sociálních službách. 
Toto stanovisko uvádí, že ve výše popsané situaci by mohlo dojít ke 
střetu zájmů mezi poskytovatelem (uvádí se doslova „ústavem sociální 
péče“) a opatrovancem při uzavírání smlouvy o poskytování sociální 
služby – a proto je nutno ustanovit kolizního opatrovníka. Ovšem 
nadále může poskytovatel funkci opatrovníka vykonávat, neboť „není 

však nezbytně nutné v souvislosti s novým zákonem o sociálních službách 

žádat soud o ustanovení nového opatrovníka namísto ústavu (poskytovatele). 

Ostatní úkony vykonávané v rámci opatrovnictví, které jsou činěny v zájmu 

opatrovance (např. úkony související s příspěvkem na péči), může i nadále 

ústav jako opatrovník vykonávat. Výkon opatrovnictví ústavem (zařízením 

sociální péče) je v souladu s právní úpravou občanského zákoníku“.65

 
Zastáváme názor, že popsané stanovisko je v příkrém rozporu mini-
málně se dvěma ustanoveními obecně závazných právních norem. A to 
s občanským zákoníkem, konkrétně ust. § 22 odst. 2),66 neboť se jedná 
se neustálý a setrvalý konfl ikt zájmů, v němž by zůstával ten poskytova-
tel, který zůstane opatrovníkem osoby zbavené způsobilosti k právním 
úkonům, který je zároveň uživatelem jeho sociálních služeb! 
Dále jde o rozpor s ustanovením zákona o sociálních službách, (§ 88 
písm. b) a h)), podle kterého jsou poskytovatelé povinni:

•  Vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které 

umožní osobám, jimž poskytují sociální služby, naplňovat jejich 

lidská i občanská práva a které zamezí střetům zájmů těchto osob 

se zájmy poskytovatele sociální služby;

65 Stanovisko pracovnice MPSV, podepsáno JUDr. Rážovou dne 30. 11. 2006, archiv autora.
66  Podle tohoto znění „zastupovat jiného nemůže ten, kdo sám není způsobilý k právnímu 

úkonu, o který jde, ani ten, jehož zájmy jsou v rozporu se zájmy zastoupeného“.
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Poskytování sociálních služeb, jednotlivých úkonů péče probíhá 
v nepřetržité interakci poskytovatele, jeho pracovníků a uživatele. 
Uživatelé sociálních služeb (zejména pobytových) jsou obecně do 
značné míry závislí na poskytovateli a jeho službách. V plném 
rozsahu to platí pro osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům. 
Zůstává-li poskytovatel za této situace opatrovníkem uživatele je de 

iure a do značné míry i de facto vyloučeno objektivní posuzování 
potřeb uživatele, řešení případných sporů a nároků, jež vyplývají ze 
smlouvy o poskytování sociální služby.

•  Dodržovat standardy sociálních služeb.
Smysl standardů sociálních služeb, vedle stanovení jednotných krité-
rií posuzování jejich kvality, je především v ochraně zájmů uživatelů 
sociálních služeb. Hovoříme o principu „dobré služby“. Významnou 
součástí standardů kvality jsou standardy zaměřené na ochranu práv 
uživatelů (č. 2), individuální plánování průběhu služby (č. 5) nebo 
stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby (č. 7). 
Poskytovatel, který zůstává v roli opatrovníka (zákonného zástupce), 
vylučuje plnění uvedených standardů způsobem, který je slučitelný 
se zásadami zákona o sociálních službách.

c) Funkci opatrovníka vykonává pracovník zařízení sociálních služeb.

Jedná se o mírnější variantu popsanou pod písm. b). Pojmem pracov-
ník je nutno rozumět dvě kategorie zaměstnanců. Pokud by jím byl 
statutární zástupce poskytovatele, je nutno vycházet ze stanoviska 
uvedeného pod písm. b), tzn. je nepřípustné, aby tato osoba v rámci 
smluvního vztahu jednou vystupovala jako statutární zástupce posky-
tovatele a souběžně jako opatrovník uživatele zbaveného způsobilosti 
k právním úkonům.
Pokud povinnosti opatrovníka vykonává jiný zaměstnanec poskytova-

tele, je situace složitější. Záležet bude také na tom, v jaké pracovní pozici 
vystupuje, jaké byly důvody pro jeho ustanovení opatrovníkem (nelze 
vyloučit dlouhodobý a kvalitní osobní a citový vztah mezi opatrovníkem 
a opatrovancem). V těchto případech je možno uvažovat o výjimce 
z jinak obecně platného doporučení: je vhodné, aby pro podpis smlouvy 
o poskytování sociální služby byl ustanoven kolizní opatrovník. Je tomu 
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tak proto, že zaměstnanec poskytovatele není nikdy, z povahy věci samé, 
nezávislý na zájmech a potřebách poskytovatele. Naopak jeho pracovní 
uplatnění, mzda a z ní vyplývající možnosti společenského uplatnění jsou 
výrazně závislé na „úspěších“ poskytovatele. Přitom základní a z pohledu 
občanského zákoníku zásadní podmínkou výkonu funkce opatrovníka je 
jeho působení ve prospěch opatrovance. 
I v popsané situaci vyvstává otázka výkonu opatrovnictví zaměstnancem 
poskytovatele „poté“ (po podpisu smlouvy o poskytování služby). Platí pro ni 
přiměřeně to, co bylo uvedeno výše – jedná se o činnost, která dlouhodobě 
porušuje standardy sociálních služeb a měla by být postupně odstraňována.67

Nepřímo lze nalézt podporu tohoto stanoviska i ve zmíněném ust. § 88 
zákona o sociálních službách, kde pod písm. c) zákonodárce uložil 
poskytovateli povinnost „vytvářet takové podmínky, které zamezí „střetům 

zájmů uživatelů služeb se zájmy poskytovatele sociální služby“.68

2)  Fyzická osoba není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úkonům, 
stupeň její rozumové a volní vyspělosti však není na takové úrovni, aby mohla 

pochopit účel daného řízení a posoudit jeho následky.
  Tato situace působí poskytovatelům (i samotným uživatelům) služeb značné 

problémy. V zásadě existují dvě možnosti řešení. V rámci první je smlouva 
tímto uživatelem podepsána, poskytovatel se však vystavuje riziku mož-
ného zpochybnění platnosti daného právního úkonu v budoucnu (k tomu 
viz kap. 2.3.2.2.1.3). Tento postup však odmítají učinit i ti poskytovatelé, 
kteří hodlají svou činnost vykonávat v souladu se standardy sociálních slu-
žeb, neboť si uvědomují problematičnost takového kroku, který může mít 
v některých případech podobu „zneužití“ de facto nesvéprávné osoby.69

67  Přitom vůbec nezpochybňujeme dobrou vůli řady těchto opatrovníků. Jedná se o systémové opat-
ření, za něž je odpovědný stát a jeho orgány. Ten rozhodl, že v České republice budeme mít institut 
opatrovnictví v podobě, jak jej známe. Je tedy jeho povinností zajistit všem, jichž se to týká, dosta-
tečnou ochranu jejich práv. Třeba i zřízením speciální instituce „veřejného opatrovníka“.

68  Předmětný názor stanovící nepřípustnost výkonu pozice opatrovníka pracovníky poskyto-
vatele služeb pro danou osobu předložila poslankyně Ing. Alena Páralová jako pozměňu-
jící návrh k zákonu o sociálních službách. Návrh nebyl, zřejmě i z legislativně-technických 
důvodů přijat. Viz Sněmovní tisk 1102/2 (4. volební období 2002–2006).

69  Uvědomme si, že se jedná o podpis smlouvy o poskytování sociální služby, v jejímž rámci 
mj. jsou poukazovány značné fi nanční prostředky!
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  Správnější je druhé řešení, které předpokládá zajištění opatrovníka 
takové osobě. V úvahu připadá jednak opatrovník „trvalý“, tj. jako 
následek proběhlého řízení o zbavení (omezení) způsobilosti k právním 
úkonům. V praxi působí obtíže délka trvání tohoto řízení (až něko-
lik měsíců) stejně jako otázka legitimity podání takového návrhu.70 
Pravděpodobně nejvhodnější – pro řešení podpisu smlouvy o posky-
tování sociální služby – bude využít příslušného ustanovení zákona 
o sociálních službách a požádat o účast v řízení o sjednávání smlouvy 
a jejího podpisu příslušný obecní úřad (§ 90 odst. 6):

  „Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, 

zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností 

podle místa trvalého nebo hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí 

pobytových sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, obecní úřad obce 

s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.“

  Mělo by se však vycházet z toho, že se jedná o opatrovnictví „kolizní“ 
a krátkodobé. Jestliže poskytovatel (neboť v praxi bude o tuto formu opa-
trovnictví žádat nejčastěji on) dospěje k názoru, že uživatel jeho služeb 
není schopen plně vnímat situaci a rozumět dopadům svého podpisu 
v rámci daného smluvního vztahu, potom je prakticky nemožné, aby 
do budoucna samostatně působil v rámci konzumace práv a povinností 
tímto vztahem založených. Vhodnější je proto i v tomto případě řešit 
celou situaci institutem zbavení (omezení) způsobilosti k právním úko-
nům a tím i ustanovením řádného opatrovníka takové osoby. 

3)  Fyzická osoba není zbavena ani omezena ve způsobilosti k právním úko-

nům, rozumová a volní vyspělost je na odpovídající úrovni, nemůže se však 

s obsahem právního úkonu seznámit s jiných důvodů.

  Jedná se o situace, kdy uživatel služby je plně způsobilý k právním úko-
nům, nemůže se však s obsahem právního úkonu (a tím méně celého 
smluvního vztahu) seznámit z jiných důvodů. V úvahu připadá zejména 
závažný stupeň postižení zrakového či sluchového, vyloučit nelze 
ani těžké postižení tělesné. V těchto případech je nutno postupovat 

70  Občanský soudní řád neklade žádné omezující podmínky ve smyslu oprávněnosti podání 
takového návrhu. Problémy jsou spíš rázu psychologického a vztahového v trojúhelníku: 
poskytovatel – uživatel – rodinní příslušníci.
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v souladu s obecnými ustanoveními občanského zákoníku upravujícími 
platnost právních úkonů činěných těmito osobami. Podrobněji k tomu 
viz kap 2.3.2 této publikace. Pokud by ani tato forma (forma úředního 
zápisu) nedostačovala, je možno opět uvažovat o zastoupení kolizním 
opatrovníkem dle ust. § 29 občanského zákoníku. Podle něj „soud může 

ustanovit opatrovníka také tomu, jehož pobyt není znám, jestliže je to třeba 

k ochraně jeho zájmů nebo vyžaduje-li to veřejný zájem. Za týchž podmínek 

může soud ustanovit opatrovníka i tehdy, jestliže je to třeba z jiného vážného 

důvodu“.

Pokud se týče vztahu opatrovníka ustanoveného soudem a výkonem opatrov-

nické role obecním úřadem obce s rozšířenou působností (viz předchozí bod), 
zastáváme stanovisko, že i když právní úprava v zákoně o sociálních službách 
(obec jako zástupce občana) představuje normu speciální (a ve smyslu obecných 
zásad právních má přednost před úpravou obecnou – zde v občanském záko-
níku), je ve smyslu jiných obecných zásad právních (a zásad samotného zákona 
o sociálních službách a občanského zákoníku) vhodnější volit v takových pří-
padech cestu ustanovení opatrovníka soudem. Je to v souladu s požadavkem 
ochrany a právní jistoty účastníků daného smluvního vztahu.71

3.2.3 Druh sociální služby

V tomto případě je nutno vyjít z textu zákona a sociální službu podřadit jed-
nomu z druhů služeb uvedených v zákoně. V případě, že se bude jednat o kom-
binaci služeb, bude účelné zvážit jejich uvedení v jedné, ale v případě potřeby 
i dvou samostatných smlouvách. Dosud převládá jedna smlouva na více druhů 
služeb. V některých případech se objevují problémy s přesným určením druhu 
služby – není uveden explicitní odkaz na ustanovení zákona, nýbrž jen její 
„popis“, který nemusí být přesný a odpovídat kategorizaci zákona. Výjimečně 

71  Nic na tom nemění doslova skandální stanovisko několika soudkyň Okresního soudu v Kro-
měříži ze dne 11. dubna 2007, v němž se dopustily názoru, ze kterého plyne, že pro účely 
podpisování smlouvy o poskytování sociálních služeb nehodlají ustanovovat kolizního opa-
trovníka (opatrovníkem uživatele služby byl v tomto případě zaměstnanec poskytovatele). 
Ve „stanovisku“ je řečeno, že se o střet zájmů nejedná, neboť „je v zájmu klienta, aby smlouva 
byla uzavřena“! Uvedené „stanovisko“ je více obrazem stavu části české justice než validním 
zhodnocením platného právního i faktického stavu v oblasti smluvních vztahů v sociálních 
službách. Cit. dle Stanoviska veřejného ochránce práv. Dostupné na:

   http://www.ochrance.cz/dokumenty/dokument.php?back=/cinnost/ochrana.php&doc=780
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se setkáváme i s tím, že druh poskytované služby je zaměňován s názvem 
(pojmenováním) zařízení, v němž je služba poskytována ( jde o službu domova 
pro zdravotně postižené a ve smlouvě je uvedeno např. „stacionář Kvítek“). 
Vždy by mělo být naprosto zřejmé, o jaký druh sociální služby se jedná! Lze 
se setkat i s tím, že uživatel podepíše smlouvu na sociální službu, kterou vůbec 
nečerpá!72 

3.2.3.1 Příklady ze smluv

1.  Dohodou se poskytovatel zavazuje zajistit uživateli za podmínek stanovených 

touto dohodou celodenní pobyt v
 
Denním centru Mistral a umožnit mu účast na 

rehabilitačně edukačních programech zajišťovaným Denním centrem Mistral.

2. … druh služby je podle § 49 zákona, domov pro seniory…

3. … sociální péče v domě s pečovatelskou službou…

4.  … uzavírají v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

tuto smlouvu o poskytování sociálních služeb v rámci centra denních služeb, 

v souladu s § 45 uvedeného zákona…

5.  … uzavírají tuto smlouvu o poskytování pečovatelské služby za níže uvede-

ných podmínek…

6.  … smlouva o poskytnutí pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních 

službách… 

7.  … podle § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen „zákon”) 

v Domově pro osoby se zdravotním postižením Jasné u Dolního… 

Komentář:

V některých případech se nejedná o přesné označení druhu služby – viz „denní 
centrum Mistral“, které navíc zahrnuje již i náznaky rozsahu (obsahu) poskyto-
vané péče. Stejně tak není vhodné uvádět formulace pod příkladem č. 6, neboť 
tam zmíněná smlouva je uzavřena nikoliv „podle § 40“, ale s odkazem na § 91 
zákona o sociálních službách. Zmíněný § 40 specifi kuje druh služby – jedná se 
o pečovatelskou službu, a nikoliv smlouvu samotnou. V příkladu č. 7 je druh 
služby specifi kován slovním spojením, které je dostatečně určité – „domov pro 
osoby se zdravotním postižením“, přesto by bylo vhodnější připojit i odkaz na 
příslušný paragraf zákona o sociálních službách – zde § 48. 

72  Jedná se o relativně časté zaměňování školských služeb a služeb sociálních.
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3.2.4 Rozsah sociální služby

V tomto bodě smlouvy se vždy jedná o jedno z klíčových ustanovení, podle 
něhož bude služba poskytována. Slovem rozsah je totiž nutno rozumět i obsah 

poskytované služby. Precizace tohoto ustanovení bude pro uživatele i posky-
tovatele velmi významná. V tomto bodu jsou smlouvy obvykle velmi nedosta-
tečné. Většinou chybí konkretizace rozsahu – obsahu služby vypracovaná dle 
potřeb příslušného uživatele. Nejobvyklejší je uvedení rozsahu služeb variantou 
následujícího příkladu: 
 „… poskytovatel poskytuje sociální službu dle ust. § xy zákona o sociálních službách 

a poskytuje:

a) ubytování,

b) zajištění stravy,

c) pomoc při osobní hygieně,

d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) a další činnosti příslušející danému druhu služby.

Tato forma svědčí o jisté bezradnosti některých poskytovatelů. Jedná se totiž 
jen o „bezduchý“ přepis příslušných ustanovení právní normy. Obvykle zcela 
absentuje popis obsahu jednotlivých, zákonem předpokládaných tzv. základních 
činností. Uživatel služby tak ze smlouvy nemá možnost zjistit, jak u daného 
poskytovatele probíhá „zprostředkování kontaktu se společenským prostředím“. 
Zda je v jeho rámci i bezplatný doprovod k vyřizován záležitostí na úřadech, 
nebo zda se u tohoto poskytovatele jedná o fakultativní službu, kterou požaduje 
hradit. Rovněž pojem „ubytování“ je velmi obecný a pro uživatele nemá žádnou 
informační hodnotu. Znamená to bydlení ve dvoulůžkovém nebo šestilůžkovém 
pokoji? Má pokoj vlastní balkon? Jaké všechny služby související s bydlením jsou 
do pojmu ubytování zahrnuty? Znamená sousloví „pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu“ jejich plné zajištění poskytovatelem? Jak vysoká 
musí být míra vlastní činnosti uživatele? Všechny tyto otázky jsou v některých 
případech zodpovězeny na jiném místě smlouvy, často však zůstávají smlouvou 
nezodpovězeny. Tj. smlouva zakládá prostor pro budoucí nedorozumění a kon-
fl ikty ohledně plnění povinností jedné strany – zde poskytovatele. 
Výrazně vystupuje nedostatek konkretizace smlouvy ve vztahu ke stupni závis-
losti daného uživatele. Setkáváme se s tím (např. domovy pro seniory, osobní 
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asistence, pečovatelská služba), že naprosto totožný rozsah služeb je ve smlouvě 
popsán jak pro uživatele služby v I., tak i ve IV. stupni závislosti na péči jiné 
osoby. Přitom rozsah a z něj vyplývající obsah služeb musí být pro oba uživatele 
zásadně odlišný!

3.2.4.1 Příklady ze smluv

1.  Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobi-

lém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv uživatele spojených 

s užíváním těchto prostor. Dále jen poskytovatel povinen dodržovat zásady BOZP 

a PO.

2.  Uživatel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu vrchní sestry nebude provádět 

žádné změny v situačním uspořádání pokoje, žádné změny na vnějším i vnitřním 

vybavení pokoje. Uživatel bere na vědomí, že předchozímu souhlasu podléhají 

i drobné úpravy spočívající zejména ve výzdobě pokoje obrazy pevně upevněnými 

na zeď či jiné části pokoje.

3.  Uživatel bere na vědomí, že bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele 

není oprávněn v pokoji používat rychlovazné konvice, ohřívače vody, mikrovlnné 

trouby a jiná podobná zařízení, která by mohla ohrozit bezpečnost jeho i dalších 

osob ubytovaných v pokoji či v Domově důchodců.

4.  Ubytování zahrnuje vodné a stočné, zákonné revize, výtah, plyn, elektřinu, úklid 

a náklady s ním spojené, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a oša-

cení, žehlení. 

5.  Sdružení se zavazuje a je povinno:

•  umožnit obyvateli přirozený kontakt s obcí, využívání různých obecních služeb 

a tím i začlenění do běžného prostředí,

•  chránit a posilovat vazby obyvatel k rodině a přátelům mimo chráněnou 

domácnost,

•  podporovat obyvatele v navazování nových mezilidských vztahů a jejich udržování.

6. Rozsah služby: sociální služba se poskytuje za těchto podmínek:

• uživatel je mentálně retardovaný od 3 let výše,

•  uživatel netrpí infekční a parazitární chorobou, tuberkulózou, pohlavní choro-

bou v akutním stadiu, kterou by mohl ohrozit sebe i druhé uživatele,

• uživateli je zajišťována ochrana práv a svobod dle vnitřních pravidel.
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7.  Poskytovatel se zavazuje poskytovat klientovi, který je příjemcem příspěvku na péči, tyto základní činnosti:

• poskytnutí ubytování,

• poskytnutí stravy,

• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

•  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

• výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

• sociálně terapeutické činnosti,

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

•  nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění,

•  podporu vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

8. Ubytování

• K pokoji náleží: 

• sociální zařízení 

• balkon NE

• chodbička

• kuchyňská linka

•  Po dohodě s poskytovatelem je uživateli v domově pro seniory povoleno 

chovat zvířata: drobné ptactvo, akvarijní rybičky, pokojový pes, morče.

9. Rozsah poskytování sociální služby:

Osobní doklady uživatele:

• platný občanský průkaz,

• důchodový výměr ze dne 15. 1. 2007,

• evidenční kartu zdravotní pojišťovny,

• zdravotní dokumentaci nebo výpis ze zdravotní dokumentace.

U uživatelů zbavených způsobilosti k právním úkonům:

• listinu o ustanovení opatrovníka,

• rozsudek o zbavení způsobilosti k právním úkonům.

10. Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje formou:

•  celoročního pobytu s přihlášením do občanského průkazu (žádám sociální 

pracovnici o vyřízení nového OP včetně fotografi í. Souhlasím, aby náklady 

byly uhrazeny z mého důchodu).

• celoročního pobytu bez přihlášení do občanského průkazu

 Občanský průkaz: souhlasím uložením v kanceláři sociální pracovnice.
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11. Ubytování

•  Poskytovatel se zavazuje poskytnout uživateli v zařízení uvedeném v čl. I 

přechodné ubytování v jedné místnosti /pokoji/ bez sociálního zařízení. Místnost je 

zařízena základním nábytkem a lednicí, uživatel ji může dovybavit nábytkem vlast-

ním pouze se souhlasem poskytovatele. Kromě prostor určených k bydlení, má 

uživatel právo užívat společné prostory zařízení /sociální zařízení, koupelny, kulturní 

místnost, prádelna, kolovna/, avšak jen k účelům, ke kterým jsou tyto prostory 

určeny.

•  Uživatel je povinen ubytovací i společné prostory udržovat v pořádku a bez sou-

hlasu poskytovatele v nich nesmí provádět žádné změny ani úpravy.

12. Rozsah služeb

•  Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

dle režimu noclehárny.

• Poskytnutí přenocování dle režimu noclehárny.

• Poskytnutí základního sociálního poradenství.

• Krizová pomoc.

•  Poskytnutí klidového režimu na lůžku v případě potřeby a doložení lékař-

ského potvrzení. Uživatel bude dodržovat klid na lůžku a svým jednáním 

nebude ohrožovat zdraví ostatních uživatelů.

• Uživatel může využít možnosti praní prádla.

•  Uživatel je povinen ukládat potraviny na vyhrazená místa a dodržovat 

hygienické předpisy DS.

13.  Poskytovatel se zavazuje poskytovat Uživateli v Domově Josefa (dále také 

domově)

• Ubytování,

• stravování,

• úkony péče,

 dle § 14 vyhlášky 505/2006 Sb.

14.  Poskytovatel se zavazuje po dobu platnosti smlouvy poskytovat uživateli tyto 

základní sociální služby:

d)  podpora, vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností: 

1.  nácvik a upevňování motorických, psychických, sociálních a pracovních 

schopností a dovedností,

2.  pomoc při obnovení nebo upevnění, zprostředkování kontaktu s přirozeným 

sociálním prostředím, základní sociální poradenství.
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(2)  Nad rámec uvedených základních služeb poskytuje poskytovatel uživateli 

i fakultativní služby 

a) účast na sportovních aktivitách (stolní tenis, plavání...),

b) účast na sportovních turnajích a závodech,

c) terapie,

d) organizace pobytových zájezdů,

e) výlety a kulturní akce,

f) doprovod na lékařské vyšetření.

15.  Poskytovatel s uživatelem se dohodli nad rámec rozsahu poskytované sociální 

služby stanovené v odstavci 1 na poskytování následujících fakultativních činností 

hrazených z kapesného uživatele (zakroužkovaná jsou ta písmena služeb, které 

budou poskytovány):

a. zprostředkování nebo doprovod při nákupu,

b. zprostředkování rekreací, sportovních a společenských akcí,

c. zajištění chemického čištění oděvů a oprav obuvi,

d.  doprava vozidlem domova na kulturní, sportovní akce pořádané zařízením,

e. poskytnutí pedikúry,

f. zprostředkování kadeřnických služeb,

g.  použití vlastních elektrospotřebičů opatřených revizní zkouškou (úhrada 

energie),

h. poplatky za rádia a televize.

16. Rozsah sjednaných služeb 
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

•  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřních prostorách,

• pomoc a podpora pří podávání jídla a pití,

• pomoc při úkonech osobní hygieny,

• pomoc při použití WC,

•  zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zása-

dám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

• pracovně výchovná činnost,

•  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností,

•  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání – pomoc pří 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou,
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•  pomoc a podpora při aktivitách podporujících sociální začleňování do 

společnosti,

•  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začle-

ňování osob,

•  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí,

• pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů, 

•  přeprava Osoby z bydliště do stacionáře a zpět osobním vozem provozova-

ným Poskytovatelem.

17.  Poskytovatel může poskytnout, případně zprostředkuje Osobě následující fakul-

tativní činnosti nad rámec základních činností uvedených v článku I., II., III., IV. a dle 

pravidel uvedených v Domácím řádu

• masáže,

• návštěvy bazénu,

• práci dobrovolníka,

• rekreační a rekondiční aktivity, pobyty,

• sportovní aktivity, soutěže a olympiády,

• rekreační jízda na koni,

• kulturní akce, plesy, zábavy, kino,divadlo,

• posilovna, aerobik,

• kadeřnické a holičské služby,

• využití služeb.

18.  S písemným souhlasem ošetřujícího lékaře nebo zákonných zástupců Uživatele:

• Uživatelé mohou volně využívat rotoped, běžecký trenažér stepper.

• Uživatelům je k dispozici PC.

• Uživatelé mají možnost využívat kuchyňku s varnou konvicí a sporákem.

19.  Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoli úkon z těchto činností při 

poskytování pečovatelské služby podle § 40 zákona o sociálních službách:

• Kopírování listin formát A4 dle potřeby 2,00 Kč 1 list

• Dovoz oběda denně 5x týdně všechny dny 13,00 Kč 
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Komentář:

Uvedené příklady více než o čemkoliv jiném svědčí o rozpacích tvůrců těchto 
smluv vážících se k pochopení pojmu „rozsah služby“. V některých situacích 
tvůrci smluv vřadili do tohoto ustanovení i způsob řešení základních náleži-
tostí vážících se k pobytu osoby v daném zařízení (č. 9 a 10). V příkladu č. 6 
se namísto rozsahu služeb dozvídáme o podmínkách jejího poskytování, resp. 
vymezení cílové skupiny, navíc terminologií, která je naprosto nevhodná. 
V příkladu č. 12 jde o smlouvu na sociální službu podle § 63 Noclehárna, která 
nebývá v praxi příliš častá. V rámci rozsahu služeb je uvedena i krizová pomoc, 
která tvoří samostatnou sociální službu (§ 60). 
Rovněž je možno u tohoto příkladu ukázat nevhodné použití normativního 
jazyka, kdy v některých odstavcích je popisován rozsah služby a následně pře-
chází text smlouvy do části, která se týká práv a povinností jednotlivých stran 
(viz uživatel bude dodržovat klid na lůžku...). Obdobné se týká vzoru pod č. 1, 
kde je zcela neorganicky začleněno „dodržování zásad BOZP“.73 A u příkladu 
č. 8 je rozsahem služby uživateli dokonce umožněno chovat morče… 
Na příkladech č. 2 a 3 chceme ukázat dva problémy. Prvním je opětovné 
uvedení povinností (nikoliv práv) uživatelů do části určené k popisu „rozsahu 
a obsahu“ poskytovaných služeb. Druhým problémem je striktní formulace „zá-
kazu“ používání tam uvedených elektrických spotřebičů a naprosto nevhodný, 
direktivně laděný zákaz, byť i jen drobné, výzdoby pokoje uživatelem služby. 
Jedná-li se o obavu poskytovatele o poškození jeho majetku (stěny apod.), je 
vhodnější ve smlouvě upravit, že při skončení užívání je uživatel povinen vrátit 
pokoj ve stavu, v jakém jej převzal (s přihlédnutím k obvyklé míře opotřebo-
vání). Dikce smlouvy v příkladech č. 2 a 3 je přespříliš direktivní a nepřátel-
ská. Více než „domov poklidného stáří“ a „dobrou službu“ připomíná dávné 
doby zákazu vylepování plakátů na internátech středních škol socialistického 
Československa…
Vhodnou formou specifi kace pojmu ubytování je u příkladu č. 4 popsaný 
rozsah služeb a činností souvisejících s užíváním ubytovacího místa.
Závažné problémy některých poskytovatelů s touto částí smlouvy potvrzuje pří-
klad č. 9, který zcela proti smyslu daného ustanovení obsahuje v tomto smyslu 
nelogickou úpravu odevzdávání dokumentů při příchodu do daného zařízení 

73  Navíc tato zkratka znamená „bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, což se evidentně netýká 
uživatelů sociální služby domov pro seniory, z jejichž smlouvy příklad pochází.
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(navíc jde opět o typizovaný dokument potvrzující, že se žádné „jednání se 
zájemcem o službu nevedlo“). Neboť pokud by tomu tak bylo, nebyla by v textu 
smlouvy použita stávající dikce, ale výsledek jednání (občanský průkaz, listina 
o zbavení způsobilosti k právním úkonům apod.) by byl ve smlouvě zmíněn 
jen ve vazbě na konkrétního uživatele. Konečně příklad č. 6 svědčí o naprosté 
rozpolcenosti tvůrců. Velmi nevhodnou dikcí vymezuje okruh osob, kterým 
služba nebude poskytována, aby v tomtéž článku tvůrce smlouvy prohlásil, že 
ochranu práv a svobod uživatele zajistí – ovšem v rozsahu vnitřních pravidel!
V příkladu č. 14 shledáváme dokonce pokus neúměrně zúžit rozsah základních 
činností a zvýšit podíl fakultativních, tedy hrazených činností osobou uživa-
tele… A příklad č. 15 navozuje zvolená formulace „zprostředkování rekreací“ 
otázku, zda má dotyčný poskytovatel příslušné živnostenské oprávnění… Navíc 
za vysloveně nevhodné považujeme vybírat poplatky za používání vlastních 
elektrospotřebičů. Je evidentní, že poskytuje-li někdo službu ubytování ( jako 
v tomto případě), je používání „elektrických zásuvek“ běžnou součástí této 
činnosti. Vybírání dalších úhrad za elektrickou energii považujeme za proti-
právní.74 Je naprosto nezbytné, aby poskytovatelé ( jako navrhovatelé drtivé 
většiny smluv) přehodnotili přístup k pojetí tzv. fakultativních činností ve dvou 
směrech:

•  kriticky posoudili, zda jimi požadovaná úplata se netýká služby, která 
spadá do rámce základních činností (typicky se bude jednat o „pomoc 
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí“, případně „zprostředkování kontaktu se společenským 
prostředím“ – což je obvyklé u pobytových služeb),

•  při stanovení fakultativních činností je rovněž nutno vycházet ze stupně 
závislosti daného uživatele na péči. Neboť pro některé uživatele služeb 
ve stupni závislosti III. a IV. bude nemožné zajistit si vlastními silami 
vybraný okruh činností (např. kontakt s úřady) a ten tedy bude muset 
– právě vzhledem ke stupni závislosti – zajistit poskytovatel služby. A to 
nade vší pochybnost v rámci základních činností.

74  Obdobně – doporučujícím způsobem se vyslovil i ombudsman ve své zprávě: Doporučuje se 
upustit od zpoplatňování používání elektrických spotřebičů, tvořících běžné vybavení domác-
nosti, z důvodu spotřeby elektrické energie. Cit. dle zdroje u pozn. 23.
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Navíc u příkladu č. 16 (denní stacionář pro seniory) vidíme, že tento poskytuje 
v rámci základních činností i každodenní dopravu do místa poskytování služby. 
Naproti tomu stejná služba denního stacionáře (č. 17) jiného poskytovatele 
vyvolává otázku, co vlastně poskytovatel nabízí v rámci základních činností, 
tj. jak u něj vypadají „výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti“ a „zpro-
středkování kontaktu se společenským prostředím“ a zejména, co je u daného 
poskytovatele možno považovat za „sociálně terapeutické činnosti“. U příkladu 
č. 18 vyvstává otázka, jaký důvod má vyjádření lékaře či souhlas zákonného 
zástupce k tomu, aby uživatel služby mohl využívat počítač.

Je vidět, že tvůrci uvedených norem přistupovali k formulaci jednotlivých usta-
novení bez rozmyslu a mnohdy s nevědomostí toho, co tvoří skutečný „rozsah“ 
služby…
V této části navíc nejsou uvedeny všechny příklady. Řada ukázek ze smluv 
týkajících se obsahu poskytovaných služeb bude uvedena v části 3.2.9 věnované 
ostatním ustanovením smluv.

3.2.5 Místo a čas poskytování služby

Zdánlivě se jedná o jednoduché ustanovení, je však velmi významné. A to 
zvláště pro možnost vzniku potenciálních nerozumění v budoucnu, nebude-
li místo a čas poskytované služby specifi kovány pregnantně a odpovídajícím 
způsobem – odpovídajícím skutečnému průběhu poskytování služby. 
Je nutno specifi kovat nejen obecný čas poskytování celé služby (např. centra 
denních služeb – od 8,30 do 16,00 hod.), nýbrž uvést – alespoň rámcově – i zá-

kladní činnosti při poskytování sociální služby v daném čase. Čas poskytování 
služby působí problémy spíše u nerezidenčních služeb, protože jeho přesná 
specifi kace je přeci jen obtížná.
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3.2.5.1 Příklady ze smluv

1.  Místo, cílová skupina a čas poskytování sociální služby

Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově Manuela, pro tuto jednu 

cílovou skupinu, do které přísluší při splnění níže uvedených kritérií: 
osoby se středně těžkou, těžkou až hlubokou mentální retardací s kombino-

vanými vadami, které mají sníženou soběstačnost z důvodu

•  zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby

• osoby od 3 let věku

• muži i ženy

• osoby bez psychiatrické diagnózy v K. ul. Terezy Vymyšlené, 1572/6

2.  V případě, že uživatel určitý všední den nepožaduje poskytnutí služby je toto povi-

nen oznámit poskytovateli jakoukoliv formou minimálně 1 den předem. V případě, 

že se jedná o odhlášení služby v sobotu, neděli nebo ve svátek své rozhodnutí 

oznámí poskytovateli minimálně 3 dny předem.

3.  V případě, že pro některý den Uživatel služby poskytnutí služby nepožaduje, je 

povinen oznámit Poskytovateli nejpozději 1 den před tímto dnem. V případě, že 

v daném termínu tuto skutečnost neoznámí a zaměstnanec se dostaví k výkonu 

služby, hradí uživatel částku ve výši 20,-Kč jako paušální částku pracovní dobu 

pečovatelky a ušlou mzdu.

4.  Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na území hlavního města Prahy 

a Středočeského kraje

5.  Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně; den (dni), ve 

kterém (ve kterých) Osoba poskytnutí služby požaduje, je povinna oznámit 

Poskytovateli nejpozději 5 dní před dnem, v kterém o poskytnutí služby žádá.

5.  Služby sjednané v čl. I. smlouvy se poskytují na území města O., a dále na území 

obce…

  Služby sjednané v čl. I. smlouvy se poskytují v době od 7.00 do 20.00 a to ve 

dnech jenž jsou uvedeny v individuálním plánu péče po dobu platnosti smlouvy. 

V případě, že pro některý sjednaný den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, 

je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli nejpozději 2 dny před tímto 

dnem.

6. Služby sjednané v čl. 1 se poskytují: nejčastěji od 7:30–14:30

• Častost během dne: dle potřeby

• Doba: neurčitou
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7. Služby sjednané v článku I. Smlouvy se poskytují v době od:

• 9:30–13:30 hodin dovoz nebo donáška jídla

• 14:00–16:00 běžné nákupy a pochůzky

8.  Služby sjednané v čl. I. se poskytují ve Středisku odborného poradenství pro osoby 

se zdravotním znevýhodněním v rámci provozní doby tohoto zařízení.

9.  Služba se poskytuje v prostorách poradenského střediska pro rodinu a dítě..

ul…adresa… město… Místo poskytování služby se přizpůsobuje aktuálním po-

třebám uživatele. Pracovníci Poradenského střediska mohou poskytovat službu 

v domácím prostředí, ve vzdělávacím zařízení, apod.

10.  Služba je poskytována na území města L. a přilehlých obcích Nové Hrady, Záhoří 

a Mokrov. Služba je poskytována jako terénní, tzn. v domácnosti Klienta. Úkony 

uvedené v čl. … je možno poskytnout též ambulantně ve Středisku osobní hygieny 

Poskytovatele.

11.  Služby sjednané v čl. 1 se poskytují od pondělí do pátku v době od 6,30 do 15,00. 

V případě, že některý den klient poskytnutí služby nepožaduje, je povinen tento 

den oznámit poskytovateli nejpozději 1 den před tímto dnem. Služby se poskytují 

po celou dobu platnosti smlouvy.

12.  Služba se poskytuje po celou dobu trvání smlouvy a každý kalendářní den 

v průběhu celého roku v hlavní budově poskytovatele na Rokycanově třídě 

č. 78 v P.

Komentář:

Relativně nejjednodušeji lze určit místo a čas poskytování služby u tzv. celo-
ročních pobytů, tj. např. domovech pro seniory a domovech pro zdravotně 
postižené. Služba je v tomto případě poskytována skutečně v průběhu celého 
roku, jak je uvedeno u příkladu č. 12. Otázku může vzbuzovat zajištění všech 
součástí základních činností např. v sobotu a v neděli. Poskytovatelé rezidenč-
ních služeb s celoročním pobytem v těchto dnech přecházejí do „klidového“ 
režimu, zpravidla s menším či dokonce nedostatečným počtem pracovníků. 
Je otázkou, zda mohou v takovém případě dostát dikci smlouvy „služba se 
poskytuje každý den“.

Na zvolených příkladech terénních služeb (pečovatelská služba, osobní asis-
tence) vidíme, jak je obtížné nalézt formulaci, která by zohlednila časový úsek 
poskytování služby a zároveň specifi cky určila místo. Zpravidla totiž zvolenou 
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dikcí (viz příklady č. 5, 7, 11) rozumí poskytovatel o b e c n o u provozní dobu, 
po níž službu poskytuje, nikoliv konkrétní dobu (čas), kdy službu poskytuje 
příslušnému uživateli. Přitom je nepochybné, že časový termín pěti i více hodin 
pro úkon „donáška jídla“ u pečovatelské služby je naprosto nekonkrétní a pro 
uživatele nevhodný. De iure by tak uživatel mohl každý den pět hodin čekat na 
donášku oběda. Samozřejmě, že v praxi jsou v těchto případech zavedeny ur-
čité zvykové mechanismy (např. ul. Květnová od 11,15 do 11,30, v závislosti na 
hustotě provozu), ovšem zde uvedené formulace de facto znemožňují uživateli 
jakoukoliv stížnost či reklamaci. Navíc tento způsob časového rozvržení služby 
vypovídá o celkové připravenosti poskytovatele plnit své poslání – poskytovat 
kvalitní sociální služby. Je nepochybné, že úkony pečovatelské služby jsou pro 
uživatele potřebné i v odpoledních hodinách a o víkendech. Tato zjištění jsou 
dokladem nedostatečné sítě sociálních služeb a v jejich rámci takřka neexistující 
konkurence poskytovatelů. Výjimkou je služba osobní asistence uvedená v čl. 4, 
která je poskytována v kteroukoliv požadovanou hodinu.

Většina ustanovení smluv terénních, ambulantních a některých pobytových 
služeb, uvádí současně s časovým určením poskytování služby i lhůtu, ve které 
může uživatel již nasmlouvanou službu odhlásit. Určení této lhůty má samo-
zřejmě dopady na úhradu služeb, resp. vypočítávání tzv. vratek. O úhradách 
více v další části 3.2.6 této kapitoly. Na tomto místě je nutno uvést, že takřka 
žádný z „odhlašovacích“ způsobů popsaných v těchto příkladech nemůže 
vyhovovat. Jestliže je uvedena lhůta jednoho dne, chybí přesné určení jejího 
počítání. Rozdíl bude, je-li tímto zněním myšlena délka dne 24 hodin, nebo je 
ujednáno platné odhlášení služby např. „nejpozději předchozí pracovní den, do 
konce pracovní doby poskytovatele“. I u lhůt v délce trvání několika dní pak 
chybí jasné určení způsobu tohoto odhlašování. Z textu smluv není zřejmé, zda 
osobně, telefonicky, mailem, zda tato tzv. odhláška bude nějakým způsobem 
poskytovatelem potvrzena apod. Všechny tyto nejasnosti mohou mít, a zpra-
vidla také mívají, přímý dopad na pozdější spory týkající se jak kvality služby 
(např. studený oběd roznášený pokaždé v jiném čase), tak úhrad za službu a tzv. 
vyúčtování prováděného poskytovatelem (uživatel se domnívá, že příslušný 
úkon – službu řádně odhlásil, v databázi poskytovatele však žádný záznam 
není, a tudíž službu účtuje jako provedenou a uživatelem odebranou).
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3.2.6 Úhrada za služby

Vzhledem k tomu, že úhrady uživatelů za služby poskytovatelů uvádí výslovně 
zákon (a v některých částech i prováděcí vyhláška), existoval předpoklad, že tato 
část smluvních vztahů nebude působit v praxi problémy. Bohužel skutečnost je 
odlišná. Právě v částech smluv, v nichž je výše úhrady popsána, nacházíme 
celou řadu nedostatků.
Základní právní úprava je obsažena v ust. § 71–76 zákona o sociálních 
službách. 
Platí následující pravidla vztahů uživatelů a poskytovatelů:

•  Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí uživatel ve 
výši, kterou sjedná s poskytovatelem ve smlouvě.

•  Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na 
úhradě nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, 
které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní 
příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů.

•  Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o ži-
votním a existenčním minimu, s výjimkou příspěvku na péči.

 

Zákon stanoví následující okruh služeb, které jsou poskytovány bez úhrady 
(§ 72):

• sociální poradenství (§ 37),
• raná péče (§ 54),
• telefonická krizová pomoc (§ 55),
• tlumočnické služby (§ 56),
• krizová pomoc (§ 60),
• služby následné péče (§ 64), (výjimka – hradí se ubytování a strava),
• sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65), 
•  sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postiže-

ním (§ 66),
• terénní programy (§ 69),
•  sociální rehabilitace (§ 70), (výjimka – hradí se ubytování a strava, 

pomoc při hygieně), 
•  sociální služby v kontaktních centrech (§ 59) a nízkoprahových zaříze-

ních pro děti a mládež (§ 62),
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• služby sociálně terapeutických dílen (§ 67), (výjimka –hradí se strava),
• sociální služby intervenčních center (§ 60a),
• služby následné péče (§ 64).

3.2.6.1 Úhrada za pobytové služby

Za pobytové služby poskytované v zařízeních, které poskytují ubytovací služby, 
uživatel hradí následující částky: 

• za ubytování, 
• za stravu, 
• za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu.

Jedná se o následující druhy pobytových služeb:

a) týdenní stacionáře (§ 47),
b) domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
c) domovy pro seniory (§ 49),
d) domovy se zvláštním režimem (§ 50),
e) chráněné bydlení (§ 51),
f ) zdravotnické zařízení ústavní péče (§ 52).

Ubytováním se rozumí poskytnutí ubytovacích služeb specifi kovaných v pří-
slušné části smlouvy o poskytování sociální služby. Součástí pojmu „ubyto-
vání“ je i poskytování služeb, které s ubytováním běžně souvisejí. V kontextu 
sociálních služeb je součástí ubytování i dodávka elektrické energie, využívání 
obvyklých spotřebičů, přiměřené vybavení mobiliářem, topení, dodávka teplé 
a studené vody a elektřiny, odvoz odpadků, úklid apod.
Poskytování stravy je rovněž nutno upravit v příslušných ustanoveních smlouvy. 
Vedle časových hledisek pro výdej stravy a její případné odhlašování rovněž 
počet jídel poskytnutých v rámci dne (obvykle tři až pět jídel).
Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní předpis 
– vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb. Zákon stanoví základní pravidlo platné pro 
sjednání výše úhrad za ubytování a stravu ve vztahu k minimálnímu zůstatku 
příjmu, který osobě – uživateli po provedené úhradě musí zůstat v následující 
výši:
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• u pobytových služeb v týdenních stacionářích musí osobě zůstat alespoň 
25 % jejího příjmu, 

• u pobytových služeb tzv. celoročních, tj. v domovech pro osoby se zdravot-
ním postižením, domovech pro seniory, domovech se zvláštním režimem, 
chráněném bydlení, zdravotnických zařízeních ústavní péče, musí osobě 
zůstat alespoň 15 % jejího příjmu.

 
Maximální výše úhrady za ubytování a stravu u pobytových služeb

Úhrada od* /
Druh služby 

1. 1. 2008

U S U S U S

Týdenní stacionář 180 150

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 

180 150

Domov pro seniory 180 150

Domov se zvláštním 
režimem

180 150

Chráněné bydlení 180 150

Zdravotnické zařízení 
ústavní péče

180 150

Azylový dům 100 150

Dům na půli cesty 100 -

Noclehárna x -

Terapeutické komunity 150 150

Služby následné péče 150 150

*  Jedná se o maximální výši úhrady uvedenou ve vyhlášce MPSV. 
U = ubytování, S = strava celodenní. V tabulce je ponechán prostor pro 
doplnění budoucích částek. x – částku úhrady stanoví poskytovatel.

Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí základní činnosti uvedené v § 35 
odst. 1 písm. a), b), e), f ) a h) až j) zákona, tj. tyto základní činnosti, jejichž 
rozsah je dále specifi kován v citované vyhlášce MPSV: 
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a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e) pomoc při zajištění chodu domácnosti,

f) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

h) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

i) sociálně terapeutické činnosti,

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

Úhrada za péči je zákonem stanovena při poskytování:
•  pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přizna-

ného příspěvku,
•  pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 % 

přiznaného příspěvku.

Pozn. Zákon o sociálních službách v ust. § 74 obsahuje specifi cká a odlišná ustano-

vení pro úhrady týkající vybraných skupin osob. Jedná se o nezaopatřené děti, ať již 

vyživovací povinnost k nim mají rodiče nebo jsou svěřeny do péče jiné fyzické osoby 

(příp. pěstounské péče) nebo se jedná o děti umístěné do domova pro osoby se 

zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy. 
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3.2.6.2 Úhrada za služby ambulantní a terénní

Pro tyto druhy služeb platí maximální částky úhrad stanovené právním před-
pisem – vyhláškou MPSV č. 505/2006 Sb.:

Úhrada od* /
Druh služby 

1. 1. 2008

P S U S U S

Osobní asistence 100 -

Pečovatelská služba 100 150

Tísňová péče x

Průvodcovské 
a předčitatelské služby

100 -

Podpora samostatného 
bydlení

100 -

Odlehčovací služby 100/180+ 150

Centra denních služeb 100 150

Denní stacionáře 100 150

Sociální rehabilitace 180+ 150

Nízkoprahové denní 
centrum

y y

*  V tabulce je ponechán prostor pro doplnění budoucích částek. P = částka 
za hodinu skutečně spotřebovaného času, S – částka za celodenní stravu. 
+ u této služby se jedná o úhradu nákladů za ubytování. x u tísňové péče se 
maximální výše úhrady rovná skutečným nákladům na provoz technických 
komunikačních prostředků. y – částku stanoví poskytovatel.

3.2.6.3 Vrácení části úhrad

Zákon výslovně o této problematice nehovoří. Je nutno vycházet z obecných 
ustanovení zákona o sociálních službách a občanského zákoníku. Zákon o so-
ciálních službách ve zmíněném § 71 stanoví, že „úhradu nákladů za poskytování 

sociálních služeb hradí osoba ve výši sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem 

služby podle § 91“. Uživatel a poskytovatel ve smlouvě proto musí sjednat i způsoby 
řešení situací, kdy původně sjednaný rozsah služeb je změněn, tj. některé služby 
(péče, ubytování, strava) nejsou čerpány v plném rozsahu či vůbec. 
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Vratky úhrad za péči

Zvláště budou ve smlouvách upraveny situace, v nichž jde o vracení úhrady za 
péči. Uživatel hradí služby péče z příspěvku na péči,75 proto zákonný podklad 
pro tzv. vratky je obsažen přímo v ustanoveních upravujících jeho poskytnutí. 
Podle zákona platí, že:

• příspěvek je dávkou určenou fyzické osobě,
• osoba je povinna použít jej na zajištění potřebné pomoci.

Z interpretace uvedených ustanovení zákona je zřejmé, že nevyužívá-li uživatel 
z nějakých důvodů po určitý časový úsek služby péče poskytovatele, s nímž 
má podepsánu smlouvu o poskytování sociální služby, náleží mu po tuto dobu 
vrácení poměrné části příspěvku na péči.76 Ve smlouvě je nutno jen specifi kovat 
způsob vracení příspěvku či jeho části.

Vratky týkající se příspěvku na péči budou činit:

• U pobytových služeb s celoročním provozem (zákon v těchto případech 
nařizuje uživateli převést poskytovateli celou výši příspěvku na péči) bude 
poskytovatel vracet uživateli poměrnou část příspěvku na péči za každý 
kalendářní den, v němž uživatel pobýval mimo prostory poskytovatele.77

• U pobytových služeb v týdenních stacionářích poměrnou část z jimi 
převedené 75% části příspěvku na péči.
• U služeb ambulantních a terénních (viz kap. 3.2.6.2) bude systém 
vratek vycházet ze sjednaného systému plateb. U těchto druhů služeb 
je úhrada za úkony péče stanovena zpravidla částkou za jednu hodinu 
„skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů“. V praxi 
mohou nastat dvě situace:

75  Samozřejmě není vyloučena ani situace, kdy služby péče hradí občan, jemuž příspěvek na 
péči přiznán nebyl, případné vrácení této úhrady je analogické. 

76  Nic na tom nemůže změnit ani pokus některých činitelů toto ustanovení interpretovat odlišně 
– např. radní kraje Vysočina svým podepsaným dopisem v roce 2007 doporučil poskytova-
telům zřizovaným tímto krajem částky příspěvku nevracet. Jedná se o „neprávní“ a zcela 
nesmyslné stanovisko (archiv autora)!

77  Činí-li příspěvek na péči 9 tis. Kč, potom v měsíci, jenž má 30 dní, činí poměrná část pro 
jeden den (tzv. vratka) 300,- Kč. U příspěvku na péči ve výši 4 tis. Kč v měsíci, který má 
31 dní, činí tato částka 129,- Kč. 
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•  Uživatel sjedná s poskytovatelem určité množství úkonů a jejich oče-
kávanou hodinovou dotaci (dobu provedení úkonu). Při skutečném 
provádění těchto úkonů bude jejich časová dotace menší než jedna 
hodina. Pokud již uživatel tyto úkony uhradil, měla by uzavřená 
smlouva obsahovat ustanovení upravující vrácení části úhrady. 
Pokud částka úhrady převedena nebyla, měl by poskytovatel tyto 
skutečnosti zohlednit při jejím stanovení. V tomto případě můžeme 
hovořit o skutečné „vratce“ fi nančních prostředků. 

•  Úkon péče je ve smlouvě řádně sjednán, ale uživatel jej z nějakého 
důvodu nemůže využít. V takovém případě má smlouva obsahovat 
ustanovení upravující jednak odhlašování těchto úkonů uživatelem, 
jednak způsob vracení úhrady. V těchto případech mají vratky 
charakter jistého druhu „storno“ poplatků. To se však týká jen ome-
zeného časového úseku. Od určité doby se bude jednat již o klasické 
„vratky“.78

Vratky úhrad za stravu

Jedná se o poměrně frekventovanou situaci, která se týká širokého okruhu 
služeb pobytových, ale i některých ambulantních či terénních.79

I v těchto případech hovoříme o nároku uživatele obdržet tzv. vratku za 
neodebranou stravu, přičemž podrobnosti opět musí upravovat smlouva 
při respektování obecných pravidel závazkově právních vztahů. Zejména je 
nutné, aby v rámci smlouvy byly specifi kovány náklady na jednotlivá jídla, 
která v souhrnu tvoří poskytovanou stravu. U některých poskytovatelů se bude 
jednat např. pouze o oběd, u jiných, např. pobytových, i o poskytnutí snídaně, 
večeře a případně i svačin. Ve smlouvě by mělyy být uvedeny konkrétní ceny 
jednotlivých odebíraných jídel, nikoliv jen celková cena za celodenní stravu.
Obvyklé je, pokud poskytovatel vrací uživateli část z úhrady za neodebranou 
stravu, kterou obvykle tvoří tzv. náklady na suroviny. Argumentem je tvrzení 
poskytovatelů, že ostatní náklady související s přípravou a distribucí stravy jsou 

78  Jistou analogii lze najít v hotelových službách při nevyužití sjednaných ubytovacích služeb, 
kdy se tzv. storno poplatky zpravidla stanovují jen na určitý časový úsek a mají uhradit posky-
tovateli ubytovacích služeb ztrátu vzniklou kombinací odstoupení zájemce od smlouvy a ne-
možnosti v krátkém časovém úseku nabídnout službu jinému zájemci.

79 Typicky např. pečovatelská služba.
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v zařízení konstantní, a tudíž je nese poskytovatel bez ohledu na rozhodnutí 
uživatele odebrat některé z připravovaných jídel. 
Tento argument lze přijmout jen z části. Např. při ceně celodenní stravy v do-
mově pro zdravotně postižené (od 1. 1. 2008 až 150,- Kč) náklady tvoří: 28,- Kč 
snídaně, 70,- Kč oběd a 52,- Kč večeře. Surovinová hodnota stravy může činit 
12,- Kč u snídaně, 28,- Kč u oběda a 24,- Kč u večeře. V takovém případě 
bude činit vratka celodenní stravy 64,- Kč. Spravedlivému uspořádání věcí by 
odpovídalo, pokud by od určité dne (např. od třetího dne) činila hodnota vratky 
stravného nejen částku tzv. surovinové hodnoty jídel, ale i příslušné navýšení 
ostatních nákladů. Vycházíme zde z toho, že poskytovatel stravy se s třídenním 
předstihem již může na situaci připravit a reagovat na množství připravovaných 
jídel organizačními opatřeními apod. Za nereálné považujeme vracet plnou 
část stravného. Určité konstantní náklady poskytovateli vždy plynou, je proto 
odpovídající požadovat jejich částečné krytí uživatelem.
Stejně jako v ostatních situacích bude rozhodující znění smlouvy, která vzá-
jemné vztahy v tomto směru upraví.

Vratky úhrad za ubytování

Jak je z povahy věci patrno, jedná se o vratky, které připadají v úvahu u po-
skytovatelů pobytových služeb. Je poměrně běžným jevem, pokud uživatel 
pobytových služeb, ať již celotýdenních či celoročních (typicky domov pro 
seniory nebo domov pro zdravotně postižené), po určitou část roku ze zařízení 
sociálních služeb odchází. Jedná se většinou o pobyty mimo zařízení tzv. dob-
rovolné (návštěva rodiny, společná dovolená apod.) i tzv. nedobrovolné – zde se 
jedná povětšinou o hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení.
Jestliže v případě vratek za stravu dochází obvykle k vracení části úhrady (tzv. 
surovinová hodnota), potom analýza dosud uzavřených smluvních vztahů uka-
zuje, že poskytovatelé jsou ochotni jen v minimální míře (výjimečně) uzavírat 
smlouvy, v nichž uživateli garantují vratku celé nebo části úhrady za ubytování 
při pobytu mimo zařízení. 
Poskytovatelé uvádějí, že v zařízení přetrvávají určité konstantní výdaje (např. 
úklid, otop) i v případě, že uživatel ubytování nevyužívá. Toto tvrzení je 
pravdivé jen zčásti. Při pobytu uživatele mimo zařízení dochází prokazatelně 
ke sníženému odběru energií, při dlouhodobém pobytu (více dní) i úklidu 
a souvisejících služeb. Spravedlivému uspořádání vztahů by odpovídala praxe, 
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kdy poskytovatelé, zejména při nepřítomnosti trvající několik dní, přistoupí na 
ujednání, podle něhož bude uživateli náležet vratka části úhrady za ubytování. 
Otázkou smluvního ujednání zůstává výše této vratky.80 Její výše by měla 
záležet i na dalším ujednání smlouvy, které upravuje případné obsazení lůžka 
či pokoje daného uživatele v době jeho nepřítomnosti. Pokud si poskytovatel ve 
smlouvě vymíní právo toto lůžko obsadit, měl by v takovém případě uživateli 
vracet podstatnou část úhrady za ubytování.81

Pro celou oblast vztahů souvisejících s vyúčtováním a případným vracením 
části úhrad, ať již za péči, ubytování či stravu, má mimořádný význam usta-
novení občanského zákoníku upravující institut tzv. bezdůvodného obohacení. 
Podle § 451 této normy platí:
1)  Kdo se na úkor jiného bezdůvodně obohatí, musí obohacení vydat.

2)  Bezdůvodným obohacením je majetkový prospěch získaný plněním bez právního 

důvodu, plněním z neplatného právního úkonu nebo plněním z právního důvodu, 

který odpadl, jakož i majetkový prospěch získaný z nepoctivých zdrojů.

Je nepochybné, že některé situace, k nimž v praxi dochází, mohou vést k závěru, že 
ze strany některých poskytovatelů se neoprávněným zadržováním fi nančních pro-
středků přijatých za neposkytnuté služby bude o bezdůvodné obohacení jednat.82

Problematika úhrad za sociální služby je velmi rozsáhlá a pro obě strany zá-

sadní. Individuální situace poskytovatelů a uživatelů souvisí rovněž s obecnými 

aspekty fi nancování sociálních služeb. Některé jsou zmíněny v kap. 1.2.4. 

Přesto zůstává zásadním přesné vyjádření práv a povinností obou stran v jejich 

vzájemné smlouvě. Jak ukazují i následující příklady, znění většiny smluv v sou-

časnosti vyhovuje více poskytovatelům služeb.

80  Optimální je zohlednit délku nepřítomnosti. Např. vratka za 1. den nepřítomnosti se nepo-
skytuje, za 2.–5. den činí 30 % uhrazené částky za ubytování a za 6. a další den činí 50–70 % 
nákladů – podle typu služby a možností poskytovatele.

81  Ve zmíněné zprávě ombudsmana (viz pozn. 23) nalezneme formulaci „ochránce dává vyplá-
cení vratek za ubytování na zvážení“. 

82  V praxi jsme se dokonce setkali se situací, kdy poskytovatel inkasoval od uživatele peníze na 
základě smlouvy o poskytování sociální služby, přestože tento žádné nečerpal (a poskytovatel 
žádné neposkytoval)! Poskytovatel byl de iure školou a uživatel žákem školy. V rámci daného 
vztahu byly poskytovány služby vzdělávací, nikoliv sociální.
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3.2.6.4 Příklady ze smluv

Doložení výše příjmu obecná pravidla úhrady

1.  Osoba je povinna doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona 

č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Osoba povinna 

doložit při nástupu do zařízení, a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně 

ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 5 pracovních dnů po po-

sledním kalendářním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. Zamlčela-li 

Osoba skutečnou výši příjmů při jeho doložení podle odst. 8 tohoto článku, je 

povinna doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše příjmu, a dále je 

povinna zaplatit pokutu ve výši 2000,- Kč.

2.  Uživatel se zavazuje sdělit poskytovateli všechny změny v majetkových poměrech, které 

mají vliv na stanovenou výši úhrady zejména změnu výše příjmů (důchodu). Změnu výše 

příspěvku na péči. Uživatel se zavazuje v případě, že dojde ke změně v majetkových 

poměrech, která má vliv na výši úhrady stanovené v čl. V odst. 5 této smlouvy uzavřít 

s poskytovatelem dodatek k této smlouvě, v němž bude tato skutečnost zohledněna 

a to tak, že nová úhrada se sjedná od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, 

v němž ke změně v majetkových poměrech došlo. Uživatel se rovněž zavazuje v případě, 

že dodatek k této smlouvě bude uzavřen později uhradit rozdíl mezi úhradou sjednanou 

touto smlouvou a úhradou, která se nově sjednává v důsledku změny v majetkových 

poměrech, a to za dobu, za kterou by dle předchozí věty náležela.

3.  Pokud by v některém kalendářním měsíci Osoba neměla žádný příjem, úhradu za 

ubytování a stravu podle odstavce 1 uhradí rodinní příslušníci. Uživatel je povinen 

doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 zákona č.110/2006 Sb., 

o životním minimu. Do celkového měsíčního příjmu náleží důchod, důchodové 

připojištění, dividenda, nájemné a další. Výši příjmů je uživatel povinen doložit při 

nástupu do domova a dále při každé změně příjmu. 

4.  V případě, kdy po zaplacení úhrady za ubytování a stravu, nezůstane uživateli 

alespoň částka odpovídající 15 % jeho čistého měsíčního příjmu, uzavře se s blíz-

kými příbuznými dle § 71 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, dohoda 

o spoluúčasti na úhradě nákladů za poskytnutí služby sociální péče v domově pro 

seniory.

5.  Pokud Osoba má nedostatečný příjem (důchod starobní, invalidní, vdovský, 

vdovecký), který nedostačuje na úhradu nákladů, ale má životní úspory, úhradu 

nákladů bude Osoba doplácet z těchto úspor. Způsob a forma hrazení doplatku 

tvoří nedílnou součást smlouvy.
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6.  Pokud uživatel má nedostatečný příjem (důchod starobní, invalidní, vdovský, vdovecký), 

který nedostačuje na úhradu nákladů, spoluúčastí se na úhradě nákladů bude podílet:

 • manžel/ka uživatele 

 • rodiče uživatele 

 • děti uživatele

 • sourozenci uživatele

 • další účastníci

7.  Poskytovatel se dohodl na spoluúčasti při úhradě nákladů s opatrovníkem (dalším rodin-

ným příslušníkem) Uživatele, kterému je sociální služba poskytována a jehož příjem nepo-

stačuje na úhradu nákladů. Dohodnutá částka činí měsíčně: 222 Kč. Souhlas s úhradou 

této částky je vyjádřen podpisem opatrovníka (rodinného příslušníka) na Smlouvě.

8.  Úhrada se platí zálohově, v případě, kdy uživatel přistoupí na výplatu důchodu 

hromadným seznamem z ČSSZ Praha a to do …15… dne v kalendářním měsíci, za 

který má být zaplacena. Uživatel souhlasí s tím, aby výplata jeho důchodu byla po-

ukazována na účet Domova důchodců Š. a automaticky srážena úhrada za pobyt. 

Tentýž den, 15. dne v kalendářním měsíci bude osobě vyplaceno pouze kapesné 

z důchodů dle odstavce 2 této části. Pokud 15. den v kalendářním měsíci připadne 

na sobotu, kapesné bude vyplaceno v pátek. Pokud 15. den v kalendářním měsíci 

připadne na neděli, kapesné bude vyplaceno v pondělí. V den nástupu je uživatel 

povinen uhradit stanovenou úhradu v hotovosti u sociální pracovnice.

9.  Úhrada za poskytovanou sociální službu se sjednává v souladu s příslušnými usta-

noveními zákona o sociálních službách ve znění prováděcích právních předpisů 

následovně:

•  za ubytování ve výši… denně (zahrnuje platbu za činnosti uvedené v čl. III odst. 

1 písm. a této smlouvy vč. platby za elektrickou energii (bez vlastních elektrospo-

třebičů), topení, teplou a studenou vodu ),

•  za stravování ve výši 120,- Kč denně,

 Úhrada za stravování se skládá z ceny stanovené na jednotlivá jídla následovně:

 Snídaně – 20,- Kč, z toho 11,- Kč náklady na potraviny,

 Dopolední svačina – 5,- Kč, z toho 3,- Kč náklady na potraviny,

 Oběd – 52,- Kč, z toho 28,- Kč náklady na potraviny,

 Odpolední svačina – 8,- Kč, z toho 5,- Kč náklady na potraviny,

 Večeře – 35,- Kč, z toho 18,- Kč náklady na potraviny,

  Celkem – 120,- Kč/denně, z toho 65,- Kč náklady na potraviny, zbylou část tvoří 

režijní náklady.
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10.  Za poskytovanou sociální službu /pomoc při zvládání běžných úkolů péče o uži-

vatele a pomoc při hygieně/ dále náleží poskytovateli příspěvek na péči ve výši 

přiznané uživateli tj. ve výši 4000,- Kč měsíčně, a to ode dne, kdy vznikl uživateli 

nárok na jeho výplatu a byly mu poskytovány sociální služby poskytovatelem. 

Za dovolenou (tj. á 24 hodin nepřítomnosti v zařízení) se vrací 1/30 příspěvku na 

péči.

11.  Uživatel služby denního stacionáře je povinen zaplatit za poskytování péče uvedené 

v čl. I. písmeno a), b) a d) až g) za kalendářní měsíc dohodnutou paušální částku ve 

výši Kč… tj. 30 % jemu přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách. Uživatel prohlašuje, že jemu přiznaný příspěvek na 

péči čin… Kč.

12.  Uživatel noclehárny je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce……. 

Kč /nebo dle doporučení sociálních kurátorů/. Mimo doporučení sociálního 

kurátora je uživatel povinen doložit poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu § 7 

zákona č.110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

13.  Osoba je povinna a zavazuje se zaplatit poskytovateli za poskytování péče za 

kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 11 odst. (1) nebo (2) písmene a), b), c), 

d), pokud nedala osoba souhlas se zasíláním příspěvku na péči obecním úřadem 

obce s rozšířenou působností, který příspěvek přiznal, bezhotovostně převodem 

na účet poskytovatele vedený u…

14.  Výše úhrady za sociální služby je sjednaná v rámci aktuálního sazebníku „Výše 

úhrady za sociální služby” (dále jen sazebník), který je součástí Smlouvy o poskyt-

nutí sociální služby.

•  Sazebník je rozlišen dle druhu sociální služby a dle stupně závislosti uživatele 

na pomoci jiné fyzické osoby (§ 8 zákona). Uživatel je se sazebníkem sezná-

men před uzavřením této smlouvy.

•  V případě úpravy nebo změn sazebníku či způsobu úhrady se poskytovatel 

zavazuje včas informovat uživatele.

•  Uživatel se zavazuje hradit předepsané měsíční platby zálohově poskytovateli 

převodem z účtu na účet nebo v hotovosti v plné výši, a to nejpozději do 

posledního dne předcházejícího měsíce s výjimkou zálohy na měsíc srpen. 

V případě očekávané dlouhodobé nepřítomnosti (např. nemoc, lázně, po-

operační léčení, jiné) může uživatel zažádat písemnou formou o zproštění 

povinnosti platby záloh.
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•  Vyúčtování plateb je 3x ročně na základě evidence odebraných služeb a objed-

nané stravy. Vyúčtování je možné zkontrolovat u hospodářky poskytovatele.

• Uživatel je povinen doložit doklad o stupni závislosti uživatele.

•  Uživatel je povinen informovat poskytovatele o změně stupně závislosti a do-

ložit kopii rozhodnutí nejpozději do 10 dnů po jeho obdržení. Poskytovatel 

na základě doloženého rozhodnutí doúčtuje úhradu za poskytované služby 

k datu přiznání aktualizovaného stupně závislosti a vydá nový výměr plateb.

•  V případě nedodržení termínů a výše předepsaných plateb je poskytovatel 

oprávněn informovat o této skutečnosti příslušného poskytovatele Příspěvku 

na péči (např. odbor městské části).

• Podávání léků: manipulační poplatek 5,- /úkon

• Strava: aktuální cena podle jídelníčku + 10,- Kč. 

 •  Rekondičně rehabilitační pobyty: aktuální cena je závislá na ceníku rekreač-

ního zařízení.

Komentář 

V souvislosti s úhradami je ve většině (ne-li ve všech) smluv uvedeno ustanovení 
taxativně stanovící povinnost uživatele doložit poskytovateli výši svého pří-
jmu.83 V některých případech se dokonce objevuje povinnost dokládat „změny 
majetku“, nikoliv jen příjmové poměry. Uvedená povinnost je zajišťována 
smluvní pokutou, jejíž výše se pohybuje mezi dvěma a pěti tisíci korunami. 
Uvedené ustanovení je v případě, že je použito obecně a pro všechny uživatele, 
nesprávné a nemá oporu v právních normách. Jedná se o závazek, který má ve 
smlouvě opodstatnění pouze v případě, pokud uživatel hodlá využít možnosti 
vyplývající mu z ust. § 73 odst. 3) zákona o sociálních službách, tj. ponechání 
15 % příjmu po uhrazení částek za ubytování a stravu.84 Pokud uživatel hradí 
částky za ubytování a stravu v plné výši, je požadavek na sdělování výše příjmů 
absurdní a bez opory v platném právu. 

83  Jedná se s největší pravděpodobností o mechanické převzetí dikce tzv. vzorové smlouvy o po-
skytování sociální služby publikované Ministerstvem práce a sociálních věcí na svém webu.

84  Např. úhrada za ubytování a stravu v domově pro seniory je stanovena na 160,- Kč ubytování 
a 140,-Kč strava za jeden den. Měsíčně tedy 9000,- Kč. Důchod uživatele, který je jediným 
zdrojem jeho příjmů, činí 8 000,- Kč. Úhrada za ubytování a stravu se sníží na 6 800,- Kč tak, 
aby uživateli zůstalo 15 % z jeho příjmu, tj. 1 200,- Kč.
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Zákon o sociálních službách (§ 71 odst. 3) počítá s tím, že výše popsané situace 
budou spíše pravidlem než výjimkou.85 Proto stanoví možnost poskytovatele 
dohodnout se s manželem/kou, rodiči nebo dětmi uživatele služby na úhradě 
nákladů, pokud uživatel nemá příjem žádný nebo jeho příjem na úhradu ná-
kladů nepostačuje. Zdůraznit je třeba dispozitivní charakter tohoto ustanovení, 
kdy poskytovatel nemusí této možnosti využít, a pokud ji využije, osoby v uve-
deném vztahu k uživateli nemají povinnost takovou dohodu uzavřít. Případné 
neuzavření dohody nesmí mít žádný vliv na samotný fakt poskytování soci-
álních služeb poskytovatelem a není ani důvodem pro nepodepsání smlouvy 
o poskytování sociální služby. Proto příklady, v nichž je tato zákonná možnost 
formulována ve smlouvě taxativně, jsou v rozporu s právní úpravou. 
Obdobné se týká i pokusů (viz př. 5) zavázat uživatele k doplácení potřebných 
částek z tzv. úspor uživatele. Úspory jako takové nelze zahrnout do příjmů 
uživatele (tvoří jeho majetek), za ně by bylo možno považovat např. úroky 
z daných úspor. 
Zejména v domovech pro seniory se setkáme s pojetím „správy“ fi nančních 
prostředků uživatele, jak je naznačeno v příkladu č. 8. Uvedená zmínka o „ka-
pesném“ je nevhodná. Nejedná se o žádné „kapesné“, ale řádný příjem uživa-
tele! Součástí těchto způsobů – přetrvávajících z minulosti – jsou i nejrůznější 
varianty nakládání s těmito tzv. zůstatky příjmů uživatelů, které v některých 
případech zahrnují čerpání těchto prostředků nikoliv pouze pro osobní po-
třeby uživatele, nýbrž jsou z nich pořizovány i věci, které mají být zajištěny 
z prostředků poskytovatele (úklidové prostředky apod.).
U příkladu č. 9 se setkáme s vymezením platby za ubytování způsobem, 
který ponechává poskytovateli možnost požadovat od uživatele další platby za 
„vlastní“ elektrické spotřebiče. Tento postup je velmi diskutabilní. S výjimkou 
vybraných elektrických spotřebičů s velmi vysokým příkonem (např. klima-
tizace) má být používání běžných elektrických spotřebičů součástí běžného 
provozu zařízení, náklady na energii jsou tudíž zahrnuty v částce za ubytování. 
Naopak je v tomto případě správně uveden rozpis úhrad za stravu, včetně 
rozpisu na jednotlivá jídla, přesné uvedení tzv. surovinové hodnoty jídel, což 
umožňuje správné účtování tzv. vratek za neodebranou stravu.

85  Průměrný starobní důchod v ČR činil v roce 2006 8173,- Kč. Stejně jako u průměrné mzdy platí, 
že větší část důchodců pobírá důchod nižší, než je průměrný. (zdroj: ČSÚ, archiv autora).
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V ustanovení o úhradách (příklad č. 10) je nesprávně uveden i rozsah sociální 
služby, kdy poskytovatel požaduje převedení celého příspěvku na péči de facto 
pouze za dva tam uvedené úkony péče. U dalšího příkladu (č. 11) vidíme jeden 
z mnoha pokusů o paušální pojetí plateb.86

U příkladu č. 12 vidíme nesprávné stanovení úhradu za službu – zde úhradu 
za použití noclehárny – která je stanovena nejasným a neurčitým odkazem na 
„doporučení sociálních kurátorů“. Ve smlouvě o poskytování sociální služby 
jako vztahu dvou individuálních subjektů – poskytovatele a uživatele – je nutno 
úhradu za služby stanovit přesně a zřetelně, aby nemohlo v budoucnu docházet 
k rozdílným interpretacím.
Příklad smlouvy, která zdánlivě velmi podrobně upravuje náležitosti úhrad, je 
uveden pod číslem 14. Všimnout si lze zejména pro uživatele velmi nevýhodného 
termínu pro provádění tzv. vyúčtování plateb poskytovatelem – rozumějme pře-
platků a tzv. vratek – kdy poskytovatel v tomto případě hodlá zadržovat prostředky, 
které patří uživatelům i více než 4 měsíce! Uvedené kontrastuje s povinnostmi 
uživatelů v této smlouvě, termíny pro jejich platby jsou uvedeny nepoměrně v krat-
ších lhůtách. V této smlouvě se setkáme i s občasným (nikoliv však ojedinělým) 
pokusem stanovit částky za sociální služby nikoliv podle jejich druhu, nýbrž i podle 
stupně závislosti na péči u daného uživatele. Tento postup nemá oporu v zákoně. 
Lze však konstatovat, že v některých (ovšem velmi speciálních) situacích nebude 
takové ustanovení protiprávní. Poskytovatel však bude muset i v těchto případech 
vycházet z obecných ustanovení o platbách za péči (tzn. pobytové služby celoroční 
versus sociální služby např. v denních stacionářích). 
Závěrečný příklad č. 14 je ukázkou, opět nikoliv ojedinělého, pokusu uměle 
navyšovat platby za sociální služby stanovené zákonem o sociálních službách 
a prováděcí vyhláškou MPSV.

86  V daném případě se jedná o naprosto kuriózní pojetí plateb. Uvedená smlouva v normativní 
části obsahuje následující text. Příklad: „Uživatel využil v ÚSP služby v menším než sjednaném 
rozsahu, např. jen v rozsahu 10 hodin za přísl. kalendářní měsíc, za ty by měl zaplatit dohod-
nutou paušální úhradu např. 30 % z 4 000,- Kč, tj. 1 200,- Kč. Maximální výše úhrady však 
činí 85,- Kč za hodinu, tedy za 10 hod. by dle vyhlášky mohla činit 850,- Kč, tedy poměrná 
část úhrady se v tomto případě stanoví tak, že za tento měsíc zaplatí uživatel částku pouze  
850,- Kč. V opačném případě, tedy kdy na základě hodinového vyúčtování služeb by Uživatel 
zaplatil více než paušální sazbu za sjednaný rozsah hodin, není Poskytovatel oprávněn takovýto 
doplatek požadovat a Uživatel hradí pouze sjednanou paušální úhradu. Poskytovatel vyúčtuje 
i dohodnutou úhradu za stravu, přičemž za neodebranou stravu se vrací Kč… á den.“
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Odhlašování služeb a vratky

15.  V případě pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele, a to ve zdravotnickém 

zařízení, se příspěvek nevrací. V případě ohlášeného pobytu mimo zařízení posky-

tovatele (pobyt v rodině, dovolená) se vrací poměrná část příspěvku na péči, a to 

podle počtu kalendářních dnů strávených mimo zařízení poskytovatele. 

16.  U příspěvku na péči, který je součástí úhrady se vrací za každý takový den po-

měrná denní částka.

  Při stanovení úhrady v těchto případech se pro základ výpočtu částky za po-

skytnuté služby v daném měsíci vychází z normoměsíce v rozsahu 30 dnů 

a vždy v následujícím měsíci provede poskytovatel služby do 15. pracovního dne 

v měsíci vyúčtování poskytnutých sociálních služeb. Přičemž přihlédne k počtu 

kalendářních dnů vyúčtovaného měsíce.

17.   V případě řádně ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele dle 

odst. 1 tohoto článku trvající déle než 7 kalendářních dnů, vrátí poskytovatel 

uživateli částku odpovídající poměrné částce příspěvku na péči za daný počet 

dnů mimo zařízení.

18. V případě předem ohlášeného pobytu uživatele mimo zařízení poskytovatele: 

a.  vrátí poskytovatel za každý takový den kromě částky nákladů na potraviny ještě 

poměrnou část přiznaného příspěvku na péči ve výši 50% tohoto příspěvku,

b.  v délce celého kalendářního měsíce nebo při pobytu ve zdravotnickém zaří-

zení vrátí poskytovatel uživateli plnou výši přiznaného příspěvku na péči.

19.  Uživateli, bude vyplacen a vrácen přeplatek na úhradách, který vznikl z důvodu pobytu 

mimo domov. Uživateli bude vráceno zpět za dobu pobytu mimo domov 70,- Kč za 

stravu. Tato částka bude vyplacena pouze uživateli, který bude mít na plnou úhradu 

a za celých 24 hod. pobytu mimo domov (jak na dovolené, tak na hospitalizaci). 

U uživatele, který pobírá příspěvek na péči bude vráceno za každý den pobytu mimo 

domov (dovolená, hospitalizace) poměrná část / tj. 1/30 / z výše přiznaného příspěvku 

na péči. Uživateli, který opustí domov z důvodu hospitalizace ve zdravotnickém zaří-

zení, bude vrácen přeplatek na úhradě za všechny dny mimo domov.

20.  Za pobyt mimo ústav, který byl uživatelem řádně ohlášen (dle pokynů ve vnitřním 

předpisu č. 23), vrátí poskytovatel uživateli alikvotní díl příspěvku na péči, tj. 1/30 

příspěvku na každý den pobytu uživatele mimo ústav, v případě hospitalizace ve 

zdravotnickém zařízení se vrací vypočítaná částka na vkladní knížku uživatele. Dále 

se pak uživateli vrací za každý den pobytu mimo ústav celá výše stravovací jed-

notky, která od 1. 1. 2007 činí 67,- Kč denně. Zbývající částka úhrady za poskytnutí 
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stravy, stanovená na pokrytí provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy 

a stanovená částka úhrady na poskytnuté ubytování se nevrací. 

21.  Příspěvek na péči se vrací v plné výši za každý celý den (tj. od 0.00 hodin do 24.00 

hodin) za dny pobytu hospitalizace a ve výši 75 % za každý celý den při pobytu 

mimo zařízení. Úhrada za den celý den se rozumí 1/30 měsíční úhrady.

22.  Přiměřený podíl úhrady za ubytování se vrací pouze v případě dlouhodobých po-

bytů mimo prostory poskytovatele organizovaných poskytovatelem nebo s jeho 

souhlasem. Při krátkodobých nepřítomnostech se úhrada vrací pouze na základě 

rozhodnutí ředitele v mimořádných případech na základě individuální žádosti 

klienta. Krátkodobá nepřítomnost je pro tento případ určena jako nepřítomnost 

kratší než týden. Přiměřený podíl je pro tento případ určen jako 80 % úhrady 

za ubytování v den, kdy po splnění podmínek stanovených v tomto odstavci je 

klientovi přiznáno vrácení přiměřeného podílu náhrad za ubytování.

23.  Uživatel ohlásí svůj pobyt mimo domov pro seniory poskytovateli, jím určeným 

způsobem, nejméně dva dny před plánovaným pobytem mimo domov pro seniory, 

a to včetně termínu svého návratu do domova pro seniory. Za takto oznámenou 

nepřítomnost přísluší pak uživateli vrácení poměrné částky za stravování v ceně 

potravin uvedené v dodatku č. 3 k organizační směrnici č. 3/2004. U příspěvku na 

péči, který je součástí úhrady se vrací za každý takový den poměrná denní částka.

24.  Úhrada za stravu se při nepřítomnosti klienta vrací pouze v hodnotě ceny potravin 

v souladu s vnitřními pravidly. Klient, opatrovník, rodinný příslušník je povinen 

minimálně 5 dnů předem hlásit nepřítomnost klienta v domově. Při nedodržení 5 

denní lhůty se úhrada za stravu nevrací.

25.  Kalendářním dnem pobytu mimo zařízení poskytovatele se rozumí den, kdy se 

uživatel nezdržuje v zařízení poskytovatele a neodebere žádné jídlo. Kalendářním 

dnem pobytu mimo zařízení poskytovatele je den, kdy uživatel opustí zařízení 

poskytovatele nejpozději v 7:30 hodin a vrátí se nejdříve v 19:00 hodin, pokud 

v průběhu tohoto dne neodebral žádné jídlo.

26.  V případě pobytu mimo zařízení poskytovatele, který je kratší než kalendářní 

den, v němž uživatel odebere některý z druhů jídla (přičemž ostatní předem řádně 

odhlásí v souladu s odst. 1 tohoto článku), bude uživateli poskytnut potravinový 

balíček nebo částka odpovídající úhradě za stravu ve výši nákladů na potraviny 

nahrazující odhlášené druhy jídla v hodnotě nákladů na potraviny připadající na 

jednotlivá jídla pokud tento den předchází nebo následuje po dni, kdy je uživatel 

řádně odhlášen z pobytu v zařízení.
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27.  Uživatel má právo stravu neodebrat. Tuto skutečnost oznámí poskytovateli s při-

měřeným předstihem s ohledem na stravovací provoz. Za přiměřený předstih se 

považuje oznámení do 9.00 hodin dne, který bude předcházet plánovanému od-

hlášení stravy. Za dobu předem ohlášeného pobytu mimo domov se vrací pouze 

náklady na potraviny za neodebraná jídla v hodnotě stravy normální. Stejný režim 

platí při předem oznámeném pobytu mimo domov začínajícím nebo končícím 

v průběhu dne nebo kratším než kalendářní den.

28.  Pokud uživatel neoznámí předem odhlášení služby telefonicky, písemně nebo 

vzkazem nejpozději 2 dny dopředu a zaměstnanec poskytovatele se dostaví 

k výkonu služby, hradí uživatel částku ve výši 20,- Kč jako paušální částku za dobu 

cesty pečovatelky a ušlou pracovní dobu.

29.  Přeplatky na úhradách za služby poskytované poskytovatelem podle této smlouvy 

a vnitřního předpisu je poskytovatel povinen vyúčtovat nejpozději do konce ka-

lendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za nějž přeplatek vznikl. 

Poskytovatel je povinen přeplatek vyplatit osobě převodem na vkladní knížku 

osoby, která bude založena opatrovnicí při nástupu do zařízení.

30.  Přeplatek za ubytování, v případě ukončení pobytu na žádost klienta, a kauce 

1000,- Kč bude vrácen nejpozději do 14 dnů.

a.  Přeplatek za ubytování v případě ukončení pobytu poskytovatelem, nebo 

absence uživatele, nebude vrácen.

b. Kauce nebude vrácena, pokud uživatel poškodí nebo odcizí majetek DSP.

c. Krizová pomoc bez poplatku.

31. Uživatel se zavazuje, že omluví svou nepřítomnost do 11 hod. předcházejícího 

dne, jinak má poskytovatel právo dát k úhradě platbu za stravu.

32.  V případě předem nahlášeného pobytu mimo zařízení se vrací částka za obědy 

a alikvotní část příspěvku na péči. V případě, že pobyt mimo Chráněné bydlení 

nebyl řádně nahlášen, částka za stravu a příspěvek na péči se nevrací. Mimořádná 

hospitalizace se považuje za předem nahlášený pobyt mimo Chráněné bydlení. 

Přesné podmínky výplaty přeplatku za stravu stanovuje směrnice číslo 31/2007 

a příspěvku na péči číslo 34/2007. Za ubytování a péči se zaplacená částka 

nevrací.
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Komentář

Ustanovení o vratkách za neodebrané služby (péče, ubytování, strava) předsta-
vují pro tvůrce smluv obtížná ustanovení. Obecně je o nich pojednáno v části 
3.2.6.3. V uvedených příkladech se setkáme s celou řadou nedostatků obsa-
hových i formulačních. Obvyklým problémem je uvedení tzv. vratek a jejich 
řešení nepřehledně, na několika místech smlouvy a s nepřesným rozlišováním 
vratek úhrady za péči a úhrady za ubytování a stravu.
Mezi nejčastější patří nevracení příspěvku na péči při pobytu mimo zařízení po-
skytovatele (příklad č. 16), nebo omezování vratky příspěvku na péči na polovinu 
či jinou část částky, která ze zákona náleží uživateli (příklad č. 17).
V souladu s doporučením ombudsmana87 je praxe dle smlouvy, která umožňuje 
uživateli, aby si sám vybral, zda požaduje vratku části úhrad za stravu, nebo 
využije varianty tzv. potravinových balíčků (příklad č. 26).
Poskytovatelé ve smlouvách pro účely vracení poměrné části příspěvku na péči 
obvykle usilují, aby pojem den zahrnoval časový úsek od 00:00 hodin do 24:00 
hodin. De facto se tak jedná o minimálně dvě noci pobytu mimo zařízení. 
Opět se jedná o příklad „silového“ řešení vztahů mezi poskytovateli a uživateli. 
Vhodnějším a spravedlivějším pro obě strany je stanovení termínu den jako 24 
po sobě jdoucích hodin, výjimečným a pro uživatele výhodným je stanovení 
doby považované za den v příkladu č. 25 (od 7:30 do 19:00 hod.).
Obtíže působí oběma stranám (de facto poskytovatelům) přesné vymezení lhůty, 
v níž lze předem odhlásit odběr celodenní stravy či některého jídla. V příkladech 
č. 23, 24 je uvedena dvoudenní či dokonce pětidenní lhůta pro řádné odhlášení 
stravy. Pět dnů je nutno považovat za dobu nepřiměřeně vysokou. Problémy v praxi 
bude rovněž vyvolávat neurčitý způsob určení počítání této lhůty. U příkladu 
č. 23 se setkáme i s nepřípustným podmiňováním vrácení poměrné částky za 
stravu i sdělením termínu návratu do zařízení. Příkladem specifi kace způsobu 
odhlašování služby (dokonce i včetně způsobu označovaného jako „vzkaz“) je 
varianta smlouvy č. 28. V tomto případě nelze namítat ani paušální „storno 
poplatek“ ve výši 20,- Kč za řádně neodhlášenou službu – zde pečovatelskou.
Příklad č. 31 uvádí výhodnou časovou dispozici pro odhlášení stravy (až do 
11:00 hodin předchozího dne), poněkud nejasně však formuluje postup posky-
tovatele ve vykazování a vracení této platby.

87 Viz pozn. č. 23.
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Poměrně neobvyklou situaci popisuje příklad č. 22. Obsahuje ( již jsme uvedli, 
že výjimečnou) možnost uživatele získat v rámci tzv. vratek i poměrnou část 
úhrady za ubytování. Zde však je vrácení této úhrady rozděleno na „dlouhodobé 
pobyty“ uživatele mimo zařízení (dokonce podmíněno souhlasem poskytova-
tele, který nemá žádné právní opodstatnění) a krátkodobou nepřítomnost defi -
novanou jako kratší jednoho týdne, kde vracení záleží na rozhodnutí ředitele. 
Původně pozitivní ustanovení však svou formulací přináší neobvyklé řešení, 
které snižuje právní jistotu uživatelů a umožňuje nepřiměřené zvýhodňování 
některých uživatelů a situací statutárním zástupcem poskytovatele.
Příklad č. 29 popisuje relativně častou situaci, kdy poskytovatel ve smlouvě 
direktivně předjímá způsob, jakým uživatel bude přebírat částky tzv. vratek. 
Konečně v příkladu ze smlouvy č. 30 vidíme variantu formulačně nepřesného 
a velmi neobratného směšování několika situací (vratky, cena jedné služby). 
Navíc obsahuje i protiprávní ustanovení o nevracení tzv. přeplatku na uby-
tování při tzv. „absenci“ či ukončení pobytu poskytovatelem. Nízký stupeň 
právního vědomí poskytovatele dosvědčuje i obecné ustanovení o kauci ve 
vztahu k poškození majetku domu s pečovatelskou službou… Obdobné se týká 
i příkladu č. 32, kde v jedné části věty se stanoví vrácení příspěvku na péči, aby 
v další větě bylo konstatováno, že částka „za péči“ se nevrací…

Úhrada za fakultativní služby

33.  Za fakultativní služby se uživatel zavazuje platit částky, které budou odpovídat 

jím skutečně využitým službám. Poplatky za jednotlivé služby jsou konkrétně 

stanoveny v interním předpisu.

34.  Ostatní činnosti – výstavy, muzea, kulturní akce, taneční se hradí přímou platbou 

předem dle ceny akce. Účast Uživatelů na akcích je dobrovolná, je však závislá 

na zajištění dostatečného počtu doprovázejícího personálu. Ozdravné pobyty se 

pořádají 2x–3x ročně, účast na nich je možná dle zájmu Uživatele. Zúčastnit se 

může i rodinný příslušník. Je možné zařazení do sportovních činností speciálních 

olympiád. Tyto služby si hradí Uživatel z vlastních prostředků.

35.  Služby sjednané v čl. VIII jako fakultativní se poskytují za úhradu nákladů těchto 

činností podle vnitřních pravidel Chráněného bydlení. 

36.  Za fakultativní činnost: 24,- Kč měsíčně. Tato úhrada je sjednána nad rámec § 73 

odst. 3 zákona o sociálních službách.
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Komentář

Úhrada za fakultativní služby tvoří další část smluvního ujednání týkajícího 
se úhrad za služby celkově. Ve smlouvách nepůsobí problémy zpravidla (až na 
výjimky) výše těchto úhrad. V řadě případů však dochází ke snahám vykazovat 
jako fakultativní i služby, které patří do obsahu základních činností defi nova-
ných zákonem a specifi kovaných prováděcí vyhláškou MPSV.
U některých poskytovatelů (příklad č. 33) není dostatečně specifi kován způsob 
vykazování poskytnutých fakultativních činností, zvolená dikce vytváří prostor 
pro budoucí spory ohledně skutečně poskytnutých a využitých služeb.
V textu další smlouvy (příklad č. 34) vidíme nepříliš vhodnou formulací práv a po-
vinností, otázku vzbuzuje i ustanovení o úhradách za sportovní činnost – zda se týká 
i sportovní činnosti v rámci volnočasových aktivit v zařízení nebo úhrad za sportovní 
činnost mimo zařízení apod. Příklad č. 35 představuje obdobnou variantu jako znění 
smlouvy pod příkladem č. 33. Lze konstatovat, že takto obecné ustanovení, odkazující 
buď na interní normu poskytovatele, nebo na „provedené vyúčtování“, byť jednoduché 
a srozumitelné, nezajišťuje pregnantní vymezení práv a povinností účastníků daného 
vztahu. Jedná se o následující otázky: kdo může fakultativní službu objednat, jakým 
způsobem a s jakým předstihem, jak je zajištěna kvalita fakultativní služby, existují 
možnosti „reklamace“ jejího průběhu a kvality, v jakých časových dimenzích probíhá 
úhrada za služby, případné kalkulace přeplatků a následné vratky atd.

Zvyšování úhrad, ostatní ujednání

37.  Počínaje druhým a dalšími kalendářními roky trvání smluvního vztahu je uživatel 

povinen hradit příslušnou úhradu stanovenou dle kalkulace nákladů, zvýšenou 

o meziroční míru infl ace publikovanou Českým statistickým úřadem.

38.  Poskytovatel současně informuje uživatele, a uživatel bere tuto informaci na 

vědomí a souhlasí s ní, že na základě rozhodnutí R. K (Rada jednoho kraje) zřizo-

vatele poskytovatele, může dojít ke zvýšení částek úhrady za služby poskytované 

na základě této smlouvy. Zvýšení cen bude provedeno uzavřením číslovaného 

dodatku k této smlouvě. Poskytovatel současně prohlašuje, že zvýšení cen bude 

odrážet aktuální míru navyšování cen energií a služeb. 

39.  Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel má právo upravit výši úhrady za 

ubytování, stravování a poskytovanou péči o poměrnou část odpovídající míře 

infl ace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen 

stanovené a vyhlášené ČSÚ a o odpovídající část nárůstu dalších vstupních ná-



118

kladů zejména personálních. Takto zvýšenou úhradu se uživatel zavazuje hradit 

počínaje úhradou za kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v němž 

byl poskytovatelem o jejím zvýšení písemně vyrozuměn. V pochybnostech se má 

za to, že vyrozumění bylo uživateli doručeno třetí den po odeslání.

40.  Poskytovatel může jednostranně zvýšit cenu za ubytování a stravu, a to v pří-

padě navýšení ceny pouze do výše 15 % k 1. lednu každého roku, a to v závislosti 

na navýšení přímých a nepřímých provozních výdajů spojených s ubytováním 

a stravováním. Stanovená cena musí být v souladu s prováděcí vyhláškou 

č. 505/2006 Sb. V případě změny obdrží klient písemné vyrozumění.

41.  Při zvýšení nákladů na pobyt, stravu a fakultativní činnosti poskytovatele bude po 

schválení ceny zřizovatelem úhrada upravena dodatkem ke smlouvě.

42.  Uživatel souhlasí, aby k uhrazení vzniklého dluhu za pobyt byl použit zůstatek na 

Uživatelově osobním kontě. Tento úkon je oprávněn provést sociální pracovník 

ústavu sociální péče a vše doložit dokladem do účetnictví.

43.  Poskytovatel je oprávněn započítat přeplatek na úhradách za služby do následu-

jících období.

Komentář:

Cenu sociální služby (služby péče, ubytování a stravy) je poskytovatel oprávněn 
stanovit samostatně, vždy však ve výši nepřesahující horní hranici stanovenou 
ve vyhlášce MPSV č. 505/2006 Sb. Většina poskytovatelů sociálních služeb 
využila možnost stanovit cenu služby s využitím v současnosti platného ma-
xima. V těchto případech je nemožné přistupovat ke zvyšování ceny za službu 
odkazem na „infl aci“, byť vyhlašovanou „Českým statistickým úřadem“. Tento 
poskytovatel bude moci s uživatelem sjednat zvýšení ceny služby až poté, co 
ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupí v dané věci k novelizaci platné 
vyhlášky o sociálních službách. 
Pokud poskytovatel sjednal s uživatelem ceny služeb péče a případně stravy 
či ubytování a nevyužil horní hranice dané vyhláškou, je možné sjednat ve 
smlouvě i způsoby jejího navyšování. Uvedené příklady, např. č. 39 nebo č. 40, 
však nejsou způsobilé podat přesnou a pro obě strany vztahu jasnou informaci 
o způsobu zjišťování případného navýšení. Především chybí stanovení časo-
vého údobí, v němž bude infl ace sledována, a stanovení mechanismu, kterým 
se příslušná výše infl ace promítne do zvýšení ceny za službu a její součásti. 
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V některých případech je zřejmé, že tvůrce smlouvy (pravděpodobně poskytova-
tel) si neuvědomil, že i o zvýšení ceny musí vést s uživatelem jednání. Zřejmě pod 
dojmem dřívějšího zvyšování ceny služby na základě příslušné vyhlášky MPSV 
se v příkladu č. 38 objevuje formulace „zvýšení cen bude provedeno“. 
Příklad č. 42 ukazuje snahu poskytovatele získat k uhrazení možných a poten-
ciálních dluhů uživatele vůči poskytovateli generální souhlas s použitím tzv. 
zůstatku na uživatelově osobním kontě. Nevhodná je jak formulační (ne)přes-
nost tohoto závazku, tak vyvstává otázka, zda tímto způsobem není obcházeno 
ustanovení zákona zaručující uživateli pobytové služby zůstatek 15 % příjmu po 
uhrazení nákladů na ubytování a stravu. V textu této smlouvy se navíc hovoří 
o „pobytu“, aniž je přesně zřejmé, jaké případné dluhy mají v této souvislosti 
v budoucnu nastat. Zda tvůrce smlouvy měl na mysli pouze ubytování, nebo 
i stravu, případně dokonce neuhrazenou částku za péči…
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3.2.7 Ujednání o dodržování vnitřních pravidel

Jedná se jen zdánlivě o jednodušší a bezproblémové ustanovení smlouvy o po-
skytování sociální služby. Ve skutečnosti lze odvodit, že právě tato část smlouvy, 
která obvykle při jednání o uzavření smlouvy nepředstavuje pro poskytovatele 
ani uživatele zásadní problém, může v budoucích vztazích obou subjektů 
přinášet problémy. Je tomu tak zejména proto, že většina autorů současně uza-
vřených smluv o poskytování služby nesprávně chápe zákonnou dikci této části 
§ 91 zákona o sociálních službách.88 Z dikce normy totiž nevyplývá závěr, že 
v textu smlouvy musí být uveden závazek uživatele dodržovat všechna vnitřní 
pravidla vydaná poskytovatelem služby. Právě kvalita interních normativních 
směrnic u některých poskytovatelů sociálních služeb je velmi problematická. 
Navíc tento druh právní produkce nepřináší obecně závazná pravidla chování89 
a jejich platnost je třeba posuzovat vždy ad hoc při respektování zásadního pra-
vidla pro jejich „přiměřenou závaznost“ – a tím je bezpodmínečný soulad jejich 
textu s obecně závaznými právními předpisy! Uvedení této „výhrady“ ze strany 
uživatele bude pravděpodobně generální prevencí před „následky“ případného 
či skutečného porušování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem 
služby. Je skutečností, že téměř ve všech uzavřených smlouvách o poskytování 
sociální služby je mezi výpovědními důvody (viz dále) uvedeno i „porušování 
vnitřních norem poskytovatele“. Uživatelé se často příliš lehkomyslně zavazují 
k dodržování něčeho, s čím nebyli řádným způsobem seznámeni, s čím v řadě 
případů nesouhlasí, a velmi často pravidlům chování vnitřních norem nerozumí. 
Zároveň je třeba konstatovat, že takto formulovaný souhlas je obecně platný, 
a uživatel by musel v případě, že bude sankcionován za jejich nedodržování, 
vyvinout značné úsilí, aby třeba i soudní cestou dokázal čelit sankcím, které 
mu ze smlouvy za toto porušování hrozí. Z uvedeného důvodu je nezbytné, 
aby uživatelé opatrně formulovali svůj souhlas s dodržováním vnitřních norem 
poskytovatele. Zejména by se mělo jednat o závazek dodržovat tyto vnitřní 
normy poskytovatele pokud:

•  tyto budou vydány v souladu s obecně závaznými pravidly chování 
v právních normách a nebudou je měnit, a

88  Zákon stanoví mezi obligatorní součásti smlouvy i „ujednání o dodržování vnitřních pravidel 
stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb“.

89  Rozuměj pravidla chování vynutitelná státní mocí – tudíž pravidla obsažená v obecně závaz-
ných normativně právních aktech.
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•  uživatel bude s nimi i s jejich případnými změnami prokazatelně 
a s dostatečným předstihem seznámen.

Pro poskytovatele potom platí, že pokud ve smlouvě bude uveden „obecný sou-
hlas s dodržováním vnitřních norem poskytovatele“, platí tento souhlas pouze 
pro vnitřní normy, které platily v době uzavření smlouvy o poskytování sociální 
služby, a takto formulovaný souhlas by musel být v budoucnu obnovován. 

3.2.7.1 Příklady ze smluv

1.  Osoba prohlašuje, že byla seznámena s Domácím řádem a vnitřními pravidly 

v alternativní podobě, podle kterých se poskytuje sociální služba dle této Smlouvy. 

Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla byla předána zákonnému zástupci v písemné 

podobě, který si je přečetl a plně jim porozuměl. Osoba se zavazuje a je povinna 

tato pravidla dodržovat.

2.  Uživatel se zavazuje dodržovat vnitřní předpisy poskytovatele upravující poskytování 

sociální služby v zařízení poskytovatele, pravidla soužití s dalšími uživateli, zejména 

domácí řád, který je nedílnou součástí této smlouvy (příloha č. 3). Uživatel zároveň 

prohlašuje, že byl srozumitelně seznámen s vnitřními předpisy poskytovatele uve-

denými v příloze č. 4 této smlouvy.

3.  Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly „domácnosti” jako provozní jed-

notky poskytovatele, v níž se mu poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient 

prohlašuje, že vnitřním pravidlům domácnosti rozumí a že jsou mu přístupná v podobě 

pro něj srozumitelné. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat.

4.  Osoba prohlašuje, že byla seznámena s platnými vnitřními pravidly domova pro 

osoby se zdravotním postižením, v němž se poskytuje sociální služba podle této 

smlouvy. Osoba se zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

5.  Uživatel je povinen respektovat základní principy činnosti DC A., vnitřní řád DC A. 

a provozní řád školy. Příjemce (zákonný zástupce) zároveň prohlašuje, že byl sezná-

men s těmito dokumenty v písemné podobě, přečetl si je a plně jim porozuměl.

•  Pravidelnou docházku a dobu pobytu (příchody, odchody) klienta uvedou 

v čl. II. Smlouvy.

•  Povinnost oznámit nepřítomnost příjemce v DC A. včas relevantním způsobem 

(u žáků třídnímu učiteli) a zároveň ohlásit u vedoucí kuchyně, linka 29, stravování 

příjemce po dobu jeho nepřítomnosti.
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6.  Osoba prohlašuje, že byla seznámena s vnitřními pravidly Poskytovatele pro po-

skytování pečovatelské služby. Osoba prohlašuje, že vnitřní pravidla jí byla předána 

v písemné podobě, že tato pravidla přečetla a že jim plně porozuměla. Osoba se 

zavazuje a je povinna tato pravidla dodržovat.

7.  Uživatel byl seznámen s postupem pro podávání stížností a možností přečíst si 

další směrnice, kterými se řídí poskytování služby.

8.  Při nástupu do ústavu je uživatel povinen předložit následující dokumenty:

•  Občanský průkaz a cestovní pas, pokud byl vydán, nebo občanský průkaz 

zákonného zástupce nebo opatrovníka.

•  Prohlášení zákonného zástupce (opatrovníka) nebo orgánu péče o děti MÚ 

(u dětí, kde bylo rozhodnuto o okamžitém umístění do ústavu či kde byla na-

řízena ústavní výchova), že dítě nebylo v posledních dnech ve styku s infekční 

nemocí a že mu nebyla obvodním hygienikem nařízena karanténa.

• Potvrzení o očkování.

•  Rozhodnutí o odkladu, zařazení nebo ukončení povinné školní docházky, jde-li 

o dítě starší 6 let.

•  Ověřený opis rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, pokud byla dítěti 

nařízena.

•  Rozhodnutí soudu o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, 

pokud bylo vydáno, na rozhodnutí musí být vyznačeno, kdy nabylo právní 

moci.

•  Usnesení o ustanovení opatrovníkem uživateli, na rozhodnutí musí být vyzna-

čeno, kdy nabylo právní moci.

•  Rozhodnutí o přiznání důchodu (invalidního, částečně invalidního aj.), pobírá-li 

uživatel důchod. 

•  Rodný list.

•  Osvědčení o státním občanství, není-li státní občanství zjistitelné z jiných před-

ložených dokladů.

• Průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny.

• Průkaz ZTP/P.

• Posudek o zdravotním stavu, který není starší než 3 měsíce.

•  Soupis věcí včetně cenných předmětů a vkladů, které si uživatel do domu 

ústavu přináší.

•  Další doklady, které jsou potřebné k posouzení schopnosti uživatele být příjem-

cem sociální služby, vydané poskytovatelem.
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9.  Uživatel bere na vědomí, že vnitřní předpisy domova pro seniory se mohou prů-

běžně měnit, jejich změna mu bude vždy oznámena způsobem v místě obvyklým. 

Uživatel má možnost po oznámení této změny vyžádat si od poskytovatele zapůj-

čení písemného vyhotovení vnitřních pravidel. 

10.  Uživatel výslovně uděluje souhlas s přihlášením jeho osoby k trvalému pobytu 

v místě poskytování služby, tj. na adrese Radeckého 16.

11.  Způsob ohlašování pobytu mimo zařízení uživatele: uživatel nahlásí, že se bude 

zdržovat mimo zařízení poskytovatele 3 dny předem na sesterně příslušného od-

dělení buď zdravotní sestře ve službě nebo staniční sestře, která tuto skutečnost 

zapíše do knihy „Hlášení“ a současně vypíše tiskopis „dovolenka“ s uvedením 

nezbytných údajů tj. od kdy – do kdy je uživatel nepřítomen. Tento tiskopis 

podepíše uživatel. Zdravotní sestra, která provádí tento úkon odhlásí uživatele 

z evidence strávníků u ved. stravovacího úseku. Obdobně zdravotnický personál 

postupuje v případě hospitalizace uživatele ve zdravotnickém zařízení. Uživatel 

svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že byl s touto normou odhlašování 

řádně a srozumitelně seznámen.

12.  Obyvatel se zavazuje, že bude po dobu pobytu v chráněném bydlení dodržovat 

pravidla slušného chování a bude respektovat práva ostatních obyvatel a zaměst-

nanců sdružení. Stejně tak se zavazuje, že bude dodržovat dohodnutý režim dne 

a domácí řád chráněného bydlení, s kterým byl seznámen a který je přílohou této 

smlouvy v easy to read formě.

Komentář:

Výše uvedené pojetí této části smluv o poskytování sociální služby, tedy vyjád-
ření „bezpodmínečného“ souhlasu uživatele s dodržováním vnitřních směrnic 
poskytovatele, je uvedeno v příkladech č. 1 až 6. U příkladu č. 6 můžeme 
poukázat na formulační záležitost, která je typická pro smlouvy o poskytování 
pečovatelské služby – jedná se o označení uživatele slovem „osoba“. Toto ozna-
čení jedné strany smluvního vztahu nepovažujeme za vhodné, v českém jazyce 
má odlišné (až směšné konotace), i u této sociální služby je vhodnější používat 
označení „uživatel“, případně i „klient“.90

90  Do jisté míry je zajímavé, že ve více než 700 námi excerpovaných smlouvách o poskyto-
vání sociální služby ani jednou nebyla fyzická osoba (uživatel služby) označována jednoduše 
jménem.
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V těchto případech se jedná o typické znění, jaké bychom zřejmě nalezli ve 
většině dosud uzavřených smluv. A to včetně formulačních nepřesností – viz 
např. „vnitřní pravidla v alternativní podobě“, prohlášení „osoby“, že předala 
pravidla zákonnému zástupci, nebo zakomponování pravidel pro návštěvu 
školy do smlouvy o poskytování sociální služby (příklad č. 5)!
Příklad č. 7 jsme zařadili jako jeden z relativně častých pokusů zakomponovat 
do smlouvy o poskytování sociální služby i úpravu podávání stížností na prů-
běh služby. Někteří poskytovatelé a uživatelé sjednávají tato pravidla v dalších 
ustanoveních smlouvy, výjimkou však není příklad, který uvádíme.
Naprosto nevhodný (přesto existující) je příklad smlouvy pod č. 8, který v části 
zaměřené na ujednání o dodržování vnitřních pravidel přináší výčet povin-
ností, dokumentů a náležitostí, které se váží k nástupu uživatele do zařízení 
sociálních služeb.
Poskytovatel tvořící část smlouvy pod č. 9 se pokusil zakomponovat do jejího 
znění i závazek uživatele dodržovat vnitřní pravidla, k jejichž změně dojde 
v budoucnu. Ovšem konkrétní projev vůle uživatele (souhlas s takovými změ-
nami do budoucna) ve smlouvě explicitně uveden není. Text de facto pouze 
konstatuje, že „uživatel bere na vědomí, že v budoucnu může docházet ke 
změnám“.
Příklad č. 10 je uveden jako relativně častý u pobytových služeb (zejména 
domovy pro seniory). Tam uvedené prohlášení uživatele je taxativní – pokud 
je ale výsledkem uvážlivého jednání o uzavření smlouvy, nelze proti němu nic 
namítat. Pokud by však představoval „autoritativní“ nátlak poskytovatele, byl 
by v rozporu se standardy sociálních služeb stejně jako s obecně závaznými 
právními předpisy.
Až neuvěřitelně působí příklad, který jsme zařadili pod č. 11. Je však skutečný 
a nepochybně jej příslušný poskytovatel převzal ze starých vnitřních směrnic 
daného domova důchodců. Nejenže jsou tato pravidla v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy (minimálně Listinou základních práv a svobod), 
ale svým formalizovaným pojetím představují „odlidštěnou“ podobu sociálních 
služeb a příklad „nedobré služby“.
Obdobné lze konstatovat u vzoru pod č. 12, kde původně střízlivý text prohlá-
šení uživatele je bez zřejmého důvodu doplněn snahou o „světovost“, která je 
zcela nelogická.
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3.2.8 Ukončení platnosti smlouvy

I v tomto případě se jedná o naprosto zásadní ustanovení smlouvy o poskyto-
vání sociální služby. Jeho význam lze zvýraznit připodobněním k obdobným 
institutům známým z dalších právních odvětví. Např. ustanovení o výpověd-
ních důvodech dle zákoníku práce, výpovědních důvodech z nájmu bytu dle 
občanského zákoníku či nebytových prostor dle zákona o nájmu nebytových 
prostor apod. 
Obě smluvní strany mají v zásadě možnost stanovit dobu platnosti na dobu neur-
čitou či dobu určitou. Pro uživatele bude výhodnější doba neurčitá, naproti tomu 
vidíme, že poskytovatelé mají zájem alespoň v počátcích uzavírání smluv volit 
i dobu určitou, zpravidla vymezenou časovým úsekem. Nelze vyloučit ani snahy 
některých poskytovatelů uzavírat smlouvy na dobu určitou opakovaně, tzv. „na 
zkoušku“, či případně dobu trvání vymezit jinou podmínkou než uplynutím času 
(např. splnění některých „kritérií“, která poskytovatel považuje za zásadní, apod.). 
Ze zatimních smluv se ukazuje, že obecně se dodržuje právo uživatele podat 
výpověď bez uvedení důvodů. A naopak výpověď ze strany poskytovatele je 
vázána na existenci specifi kovaných důvodů. Právě v těchto částech nacházíme 
největší problémy a nedostatky. 
Některé výpovědní důvody jsou formulovány velmi obecně a umožňují de facto 
ukončení poskytování služby v nepřiměřeně širokém okruhu situací. 
Uživatelé sociálních služeb, kteří na takto formulované výpovědní důvody 
přistupují, si neuvědomují, že se vzdávají ochrany, kterou jim zákon přisoudil 
v procesu sjednávání smlouvy.91 V okamžiku, kdy podepíší platnou smlouvu, 
se bude ukončení poskytování služby řídit jejími ustanoveními. Pro poskyto-
vatele pak platí, že zdánlivá výhoda velmi široce formulovaných výpovědních 
důvodů, např. „zhoršení zdravotního stavu“, se může do budoucna ukázat jako 
problematická. Lze totiž očekávat, že právě posuzování těchto výpovědních 
důvodů se, více než jiná ustanovení smluv, stane předmětem soudních sporů 
v případech, kdy poskytovatelé využijí svého práva vyplývajícího ze smlouvy 
a dají uživateli výpověď.
Dalším obecným nedostatkem je opominutí nebo nepřesné určení výpovědních 
lhůt a způsobů jejich počítání. V některých případech není jasno, od kterého 

91  K tomu srovnej ust. § 91 odst. 3) zákona o sociálních službách řešící situace, v nichž může 
poskytovatel odmítnout uzavření smlouvy o poskytování sociální služby. Podrobněji k tomu 
v kap. 4.2.
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okamžiku výpovědní lhůta běží, nejsou řešeny složité otázky doručování a pře-
vzetí výpovědi druhou stranou apod.
Posledním nedostatkem je zaměňování výpovědních důvodů s odstoupením od 
smlouvy. 

3.2.8.1 Příklady ze smluv

1.  Sjednává se zkušební doba v trvání tří měsíců, která počíná běžet dnem fyzického 

nástupu uživatele do zařízení. Ve zkušební době mohou obě smluvní strany tuto 

smlouvu vypovědět, a to bez uvedení důvodu. Výpověď musí být daná druhé 

smluvní straně písemně. Výpovědní lhůta činí tři měsíce ode dne následujícího po 

doručení výpovědi druhé smluvní strany.

2.  Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů.

•  Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy. Za hrubé 

porušení se považuje zejména nezaplacení úhrady z poskytnutí služby za 

dobu delší než 1 měsíc.

•  Jestliže klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu 

vyplývají z vnitřních pravidel poskytovatele pro poskytování sociálních služeb.

•  Jestliže se klient chová k pracovníkovi poskytovatele způsobem, jehož záměr 

nebo důsledek vede ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo k vytváření 

nepřátelského, ponižujícího nebo zneklidňujícího prostředí.

• Faktické ukončení poskytování služby z důvodu zániku poskytovatele.

•  Služba je prokazatelně poskytována jiným poskytovatelem sociální služby 

a je tudíž nadbytečnou ve vztahu k poskytovateli, např. umístěním klienta do 

pobytového zařízení sociálních služeb.

3. Poskytovatel může od smlouvy odstoupit:

a)  Uživatel zvláště hrubým způsobem narušil soužití uživatelů. Za zvláště hrubý 

způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného uživatele 

nebo pracovníka poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší intenzity, vy-

hrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit obavu u jiného 

uživatele nebo u pracovníka poskytovatele.

b) Uživatel byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin.

c)  U uživatele došlo ke změnám potřeb, které není poskytovatel schopen zajistit. 
   Nesplnění výše dohodnutých povinností a vnitřních pravidel může být důvo-

dem k okamžitému zrušení smlouvy.
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4. Odstoupení od smlouvy ze strany sdružení

•  Jestliže po dobu tří měsíců nebyly ani po písemném upozornění uhrazeny po-

platky za pobyt v chráněné domácnosti, je sdružení oprávněno odstoupit od 

smlouvy. Odstoupení je v tomto případě účinné 30 dnů od jeho doručení.

•  Důvodem odstoupení od smlouvy může být také závažné zhoršení psychic-

kého nebo fyzického stavu obyvatele, pro které nebude pobyt v chráněné 

domácnosti nadále možný. V tomto případě se sdružení zavazuje součinnosti 

při hledání jiného umístění pro obyvatele. Dále se sdružení v tomto případě 

zavazuje neukončit pobyt v chráněné domácnosti dříve, než bude nalezeno 

jiné umístění, které bude přijatelné pro obyvatele i jeho opatrovníka.

5. Výpovědní důvody

•  uživatel zamlčí své příjmy nebo uvede jejich nesprávnou výši anebo nesdělí 

změnu výše svých příjmů.

6. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět:

•  poskytovatel, pokud došlo ke změně poměrů uživatele zejména zdravotního 

stavu a poskytovatel není oprávněn poskytovat sociální služby, které v dů-

sledku této změny uživatel potřebuje a požaduje,

•  poskytovatel, v případě opakovaného porušování vnitřních předpisů posky-

tovatele uživatelem za podmínky předchozího písemného upozornění na po-

rušování pravidel vč. uvedení následků dalšího takového porušení (výpověď); 

opakovaným porušením vnitřních předpisů poskytovatele se rozumí pokud 

byl uživatel na porušení vnitřních předpisů písemně upozorněn v průběhu 

třech měsíců předcházejících tomuto porušeni vč. výstrahy před možností 

ukončení smluvního vztahu výpovědí ze strany poskytovatele,

•  poskytovatel, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele 

ve smyslu čl. VI této smlouvy po dobu více jak 80 kalendářních dnů v průběhu 

jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytova-

tel nepočítají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve 

zdravotnickém zařízení.

7. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

•  pokud by v průběhu poskytování sociální služby zjistil, že uživatel zatajil důle-

žité informace o svém zdravotním stavu, které by měli za následek odmítnutí 

uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek 

stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele,
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•  poskytovatel, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytovatele 

po dobu více jak 90 kalendářních dnů v průběhu jednoho kalendářního roku. 

Do celkové doby pobytu mimo zařízení poskytovatele se nezapočítávají dny, 

kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z důvodu pobytu ve zdravotnickém 

zařízení a nebo pokud se uživatel s poskytovatelem domluví na jiném termínu. 

Dále se do stanoveného počtu dnů nezapočítávají dny, kdy je uživatel v do-

mácím ošetřování, které je doloženo lékařským potvrzením. Poskytovatel si 

vyhrazuje právo kontroly při trvání domácího ošetření trvajícího déle jak 14 po 

sobě následujících dnů. 

8. Tuto smlouvu je oprávněn vypovědět:

•  poskytovatel, pokud se v průběhu poskytování zjistí, že uživatel zatajil důležité 

informace o svém zdravotním stavu, které by měli za následek odmítnutí 

uzavření smlouvy ze strany poskytovatele z důvodu nesplnění podmínek 

stanovených pro cílovou skupinu poskytovatele,

•  poskytovatel, pokud se uživatel bude zdržovat mimo zařízení poskytova-

tele ve smyslu čl. VI této smlouvy po dobu více jak 100 kalendářních dnů 

v průběhu jednoho roku, přičemž se do celkové doby pobytu mimo zařízení 

poskytovatele nezapočítávají dny, kdy se jednalo o pobyt mimo zařízení z dů-

vodu pobytu ve zdravotnickém zařízení. V tomto případě se předpokládá, že 

uživatel nepotřebuje rezidenční (pobytovou) sociální službu.

9. Poskytovatel je oprávněn smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

•  pokud u uživatele došlo prokazatelně k takovým změnám zdravotního stavu, 

jež vylučují poskytnutí této sociální služby poskytovatelem,

•  z důvodu dlouhodobého nevyužívání služby (nad tři, po sobě jdoucí měsíce 

v kalendářním roce), vyjma pravidelných návštěv rodiny o víkendech,

•  jestliže uživatel před podpisem smlouvy zatajil podstatnou informaci, týkající 

se jeho zdravotního stavu, která by měla či mohla mít významný vliv na roz-

hodování poskytovatele při uzavírání smlouvy.

  Uživatel bere na vědomí, že po ukončení smlouvy výpovědí z některého 

z výše uvedených důvodů není poskytovatel povinen zajistit uživateli náhradní 

ubytování a končí tím veškerá odpovědnost poskytovatele vůči uživateli.

10. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze písemně a pouze z těchto důvodů:

•  Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména neplacení úhrady podle 

čl. VII. Smlouvy.
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•  Pokud došlo ke změně poměrů klienta, zejména zdravotního stavu a po-

skytovatel není oprávněn nebo schopen poskytovat sociální služby, které 

v důsledku této změny uživatel potřebuje a požaduje.

•  Pokud klient opakovaně porušuje pravidla pro jednání stanovená pro daný 

typ domácnosti.

•  Jestliže uživatel zvláště hrubým způsobem narušuje soužití uživatelů. Za zvláště 

hrubý způsob narušení soužití je považováno zejména napadení jiného 

uživatele nebo pracovníka poskytovatele, krádež, verbální agresivita vyšší 

intenzity, vyhrožování fyzickým napadením, které může důvodně vzbudit 

obavy u jiného uživatele nebo u pracovníka poskytovatele.

•  Pokud uživatel nevyužívá službu poskytovatele dlouhodobě. Za dlouhodobé 

nevyužívání služby se považuje nepřítomnost delší než 10 týdnů v jednotlivém 

případě.

11.  Poskytovatel může dohodu vypovědět doručením písemného oznámení uživateli 

nebo jeho zákonnému zástupci v těchto případech:

• vážné zhoršení zdravotního stavu uživatele,

• agresivita uživatele,

• změny duševního stavu uživatele, které vážně narušují chod DC,

•  nemožnost poskytovatele pokrýt potřebu uživatele rozsahem a odborností 

svých služeb,

• změna bydliště uživatele mimo region H.,

•  neuhrazení odměny za poskytnutí předmětu dohody uživatelem, nebo jeho 

zákonným zástupcem, do 20 dnů od její splatnosti.

12. Poskytováním služeb „chráněného bydlení“ končí:

• uplynutím dohodnuté doby,

• odstoupením od smlouvy uživatelem.

  Odstoupení od smlouvy je uživatel povinen oznámit písemně 14 dní předem, 

nejpozději však poslední den měsíce předcházejícího

a) odstoupením od smlouvy poskytovatelem z důvodu:

• nespolupráce při řešení své sociální situace,

• odmítnutím souhlasu se shromažďováním údajů o své osobě,

• neohlášené dlouhodobé nepřítomnosti.

   Odstoupení od smlouvy oznámí poskytovatel 14 dní předem, nejpozději 

poslední den měsíce předcházejícího.
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b)  okamžitým odstoupením od smlouvy ze strany poskytovatele ze závaž-

ných důvodů, kdy uživatel i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy 

a povinnosti vyplývající ze smlouvy.

13. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

a) nepřistoupení na navýšení cen v důsledku infl ace.

14.  Poskytovatel, pokud uživatel odmítne podepsat dodatek ke smlouvě upravující výši úhrady 

za poskytnuté sociální služby navýšené o poměrnou část odpovídající míře infl ace 

vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen stanovené 

a vyhlášené ČSÚ a o odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů zejména 

personálních.

15. Poskytovatel může smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:

•  jestliže osoba hrubě poruší povinnosti, které jí vyplývají z vnitřních pravidel 

domova pro osoby se zdravotním postižením bude postupováno následují-

cím způsobem:

• domluva vedoucího daného domova,

• domluva ředitele zařízení,

• písemné oznámení zákonnému zástupci,

• ukončení pobytu,

• jestliže osoba dlouhodobě, tzn. více než 150 dnů v roce nevyužívá službu,

•  nepatří do cílové skupiny (není závislá na pomoci druhé osoby = není příjem-

cem příspěvku na péči, pokud dlouhodobě vyžaduje 24hodinovou zdravotní 

péči).

16. Poskytovatel může vypovědět smlouvu

•  V případě využívání služeb v malém rozsahu, tj. dlouhodobé nepřítomnosti 

klienta (nad 60 dnů ročně), či časté jeho krátkodobé nepřítomnosti (nad 10 dnů 

měsíčně po dobu 3 po sobě následujících měsíců).

17.  Jestliže klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy a vnitřních 

předpisů poskytovatele. Za hrubé porušení smlouvy se považuje zejména:

•  ubližování druhým nebo jejich ohrožování, krádeže, alkoholismus, toxikoma-

nie, trestná činnost,

•  poškozování dobrého jména poskytovatele na veřejnosti klientem či jeho 

zákonným zástupcem.

18. Poskytovatel může smlouvu vypovědět

•  v případě závažného infekčního onemocnění klienta podléhajícího hlášení 

o infekčním onemocnění ohrožujícím zdravotní stav ostatních klientů 
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a zaměstnanců poskytovatele, který není schopen zajistit nezbytná opatření 

k zamezení šíření onemocnění (v souladu s § 62 zákona č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví).

Komentář

Uvedený přehled citací ze smluv zahrnuje nejčastější typy výpovědních důvodů 
a případně důvodů pro odstoupení od smlouvy. U příkladu č. 1 vidíme obvyklé 
ustanovení o zkušební době, které bývá v uvedeném časovém termínu (3 měsíce) 
součástí většiny smluv u pobytových služeb. Pojem zkušební doby zákon nezná, 
smluvní volnost obou stran však umožňuje její sjednání. Je skutečností, že v prů-
běhu zkušební doby je možno vypovědět poskytování služby, a to z obou stran, 
v praxi však tohoto ustanovení budou více využívat poskytovatelé. Uživatelé, 
kteří v procesu jednání o uzavření smlouvy budou mít pochybnosti nad takto 
širokým pojetím výpovědního důvodu (či v některých případech odstoupení od 
smlouvy) ve zkušební době, mohou navrhnout poskytovateli alespoň rámcové 
uvedení důvodů a situací, v nichž je možno k takovému kroku přistoupit. Ve 
zde uvedeném příkladě navíc tvůrce smlouvy přistoupil k ukončení smluvního 
vztahu ve zkušební době nikoliv odstoupením od smlouvy, nýbrž zavedením 
speciální výpovědní lhůty tří měsíců, tedy trvající stejně jako celá zkušební 
lhůta. Jakkoliv je tato lhůta pro uživatele výhodná, vyjdeme-li ze smyslu 
a významu zkušební doby, tj. posoudit možnosti poskytování dané služby za 
daných podmínek danému uživateli, potom je de facto nesmyslná.
Obecně by zkušební doba měla být sjednávána jako svého druhu nástroj ochrany 
obou smluvních stran. V praxi např. poskytovatele před uživatelem, který zatajil 
některé své problémy (např. drogová závislost, zdravotní stav naplňující tzv. 
„kontraindikaci“ pro poskytování dané služby). U uživatele je dán prostor pro 
seznámení s podmínkami skutečného obsahu poskytované služby a zkušební 
doba vytváří prostor pro ukončení jejího užívání bez zbytečně dlouhých lhůt.
Velmi častým výpovědním důvodem je porušování povinností uživatele či 
hrubé porušování těchto povinností, případně navázání tohoto porušování na 
vnitřní předpisy poskytovatele. Formulační úroveň těchto ustanovení je velmi 
rozdílná, jak o tom svědčí např. příklady č. 2, 3, 6, 10 či 17. Právě příklad č. 17 
považujeme za velmi neobvyklý a ve své podstatě usilující o mocenskou převahu 
poskytovatele nad uživatelem. Navíc jde o ustanovení de facto zbytečné, jeho 
vymahatelnost lze považovat za velmi problematickou, a tudíž je otázkou smysl 
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jeho zařazení do smlouvy. Lze očekávat, že výpověď smlouvy z tohoto titulu 
by se nepochybně stala předmětem soudního přezkoumání, což by pro daného 
poskytovatele mohlo vést k leckdy překvapivým a neočekávaným důsledkům. 
K výpovědním důvodům na základě „porušování povinností“ patří i případná 
agrese uživatele vůči ostatním uživatelům či pracovníkům poskytovatele. Jedná 
se o oprávněný výpovědní důvod, jeho dopad však bude oslaben u vybraných 
skupin uživatelů s mentálním postižením, případně obdobnými projevy sta-
řecké demence či případných duševních onemocnění. V těchto případech je 
nutno s jistou mírou agrese v zařízeních počítat. Oprávněnou tak bude výpověď 
zejména z důvodu, kdy v důsledku jednání daného uživatele došlo k ublížení na 
zdraví či závažným škodám na majetku poskytovatele a dalších osob.
Varianta velmi častého výpovědního důvodu je obsažena v příkladech č. 6, 
resp. 7 nebo 9. Jedná se o situace, v nichž má dojít „k takovým změnám 
zdravotního stavu, jež vylučují poskytnutí této sociální služby poskytovatelem“ 
(nebo modifi kace tohoto znění). Poskytovatelé zařazují toto ustanovení do 
smluv z důvodů obavy, že by v důsledku popsaných změn u uživatele mohly 
nastat situace, v nichž nebude poskytovatel moci plnit své povinnosti – tedy 
poskytovat danou sociální službu. Stejně jako u jiných i u takto obecně for-
mulovaných výpovědních důvodů zůstávají otázky, o jaké změny zdravotního 
stavu se má jednat a zejména kdo má být subjektem, který má právo tyto stavy 
autoritativně popsat a diagnostikovat. V některých případech by totiž mohlo 
docházet k „vytěsňování“ nepohodlných uživatelů některými poskytovateli. 
Specifi ckou formu obsahuje příklad č. 18, který zaznamenává situaci, která 
na první pohled vypadá velmi závažně, a tudíž i pochopitelně. Rozborem 
textu však zjistíme, že, možná neúmyslně, tvůrce smlouvy zajistil poskytovateli 
možnost vypovědět smlouvu každému uživateli, který např. dočasně onemocní 
úplavicí či podobným infekčním onemocněním. V daném případě je proto od-
povídajícím způsobem řešení přerušení poskytování služby, nikoliv výpověď.
Výpovědní důvody v příkladech č. 6, 7, 8 nebo 10, 15 a 16 obsahují další z pro-
blematické řady výpovědních důvodů. Jedná se (v drtivé většině u pobytových 
služeb) o stanovení počtu dnů, po něž uživatel „ještě může služby zařízení ne-
využívat“. V popsaných příkladech zvolili poskytovatelé služeb široké rozpětí 
od 60 do 150 dnů v kalendářním roce. I z toho vidíme rozpaky a nejednotné 
posuzování situace v praxi. Proti sobě stojí dva legitimní zájmy. Prvním je 
právo uživatele služby svobodně volit místo svého pobytu a případně pobývat 
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po určitou část roku (dne, týdne) v přirozeném prostředí rodiny a původní 
komunity, na rekreaci apod. Druhým je zájem poskytovatele, aby své služby 
poskytovatel uživatelům, kteří je potřebují a mají o ně zájem. Logickým dů-
sledkem toho pak je i získání příslušných fi nančních prostředků od uživatele.92 
Nalezení odpovídajícího kompromisu mezi těmito zájmy je úkolem uzavřené 
smlouvy o poskytování sociální služby. Můžeme proto uvést, že obě krajní lhůty, 
tj. 60 a 150 dnů, představují extrém, který je u pobytových služeb nevýhodný. 
První lhůta 60 dnů příliš omezuje svobodnou vůli uživatele (a de facto z něj 
činí vazala daného zařízení), druhá lhůta, tj. 150 dnů, pokud by ji využila větší 
část uživatelů, by mohla poskytovateli přinést výrazné ekonomické problémy. 
Za optimální považujeme u uživatelů pobytových služeb dobu cca 80–100 dnů 
ročně. I zde nalezneme příklad (č. 9), kdy se tvůrci normy nezdařilo formulovat 
své zájmy odpovídajícím způsobem. Jedná se o dikci výpovědi „nad tři, po sobě 
jdoucí měsíce“. Pokud by takový uživatel vždy třetí měsíc třeba dva dny službu 
využil, běžela by mu nová tříměsíční lhůta…93

Existuje i možnost, aby se uživatel, v případě, že hodlá pobývat z vážných 
důvodů mimo zařízení poskytovatele smluvně vzdal práva na vrácení částek 
úhrad za stravu a ubytování nad určitý počet dnů. V případě příspěvku na péči 
tak platně učinit nemůže – jednalo by se o rozpor se zákonem.
Důsledek protiprávního postupu některých uživatelů vyžadujících od všech 
uživatelů sdělování výše příjmů se pak promítá i do výpovědních důvodů 
většiny těchto smluv. Příklad č. 5 uvádí možnost výpovědního důvodu z titulu 
zamlčení výše příjmů. Znovu opakujeme, že tento výpovědní důvod je (s jis-
tými rozpaky) možný pouze v případě, kdy by uživatel zamlčením výše příjmů 
dosáhl majetkového prospěchu – požadoval by 15% zůstatek příjmu po úhradě 
za stravu a ubytování, i když by měl příjmy, které umožňují plnou úhradu.
Další výpovědní důvody můžeme označit dílem za kuriózní a dílem za proti-
právní či zákon obcházející. Tak situace popsaná u jednoho denního stacionáře 
(příklad č. 11) uvádí jako důvod ukončení poskytování služby „změnu bydliště 
mimo region – daného města“ nebo „nemožnost poskytovatele pokrýt potřebu 
uživatele rozsahem a odborností svých služeb“. 

92  K tomu srovnej část 3.2.6.3 o tzv. vratkách za služby péče, stravy a ubytování.
93   Je zajímavé, že statutárním zástupcem daného poskytovatele je osoba s právnickým 

vzděláním.
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Obdobně problematické ( jak co do hmotněprávního pojetí, tak formulační 
přesnosti) jsou výpovědní důvody u příkladů č. 13 a 14), tj. nepřistoupení na 
navýšení cen za službu. Opět je nutno poukázat na cenu služby a její zákonný 
(vyhláškou provedený) limit, tj. výši, stejně jako problematické zjišťování toho, 
co je míněno infl ací, za který časový úsek se měří a jaký má konkrétní dopad 
na zvýšení ceny. Vypovědět smlouvu by bylo možno pouze v případě, pokud by 
uživatel odmítl hradit cenu služby, která by byla stanovena striktně v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona a vyhlášky. Vliv tzv. infl ace či dokonce 
„odpovídající část nárůstu dalších vstupních nákladů zejména personálních“ 
je, v uvedených souvislostech, podružná.

3.2.9 Ostatní ustanovení 

Ve smlouvách o poskytování sociálních služeb jsou obvykle upraveny i další 
náležitosti nad rámec obligatorních součástí, jak je stanoví zákon o sociálních 
službách. Některá ustanovení pouze rozvádějí povinné součásti smlouvy, typic-
kým příkladem jsou zmíněné tzv. vratky úhrad, jiné jsou do smlouvy zařazeny 
proto, že je některá ze smluvních stran (nebo obě) považují za důležité a souvi-
sející s poskytováním dané sociální služby. Příklady nejběžnějších ustanovení 
jsou uvedeny v dalších částech.

3.2.9.1 Práva a povinnosti stran

1.  Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli sjednanou sociální službu v souladu 

s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem o sociálních službách ve 

smyslu prováděcích předpisů a při poskytování uplatňování uplatňovat standardy 

kvality sociálních služeb.

2. Poskytovatel se zavazuje

•  Jednat s klientem vždy jako s rovnoprávným člověkem, na nezbytnou míru 

omezovat zasahování do jeho práv a respektovat jeho lidskou důstojnost. 

Posilovat sebevědomí klienta vědomí jeho lidské hodnoty.

•  Přiměřeně k míře postižení vést klienta k maximální míře sebeobsluhy a co 

nejmenší závislosti na okolí. Poskytovat klientovi podporu a vedení v zajišťo-

vání důstojných životních podmínek v oblasti péče o vlastní osobu a osobní 

věci.

•  Spolupracovat s klientem a jím určenými subjekty na tvorbě „Projektu osob-

ního rozvoje klienta“, jeho aktualizacích a vyhodnoceních.
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•  Informovat klientem určený subjekt o závažných změnách jeho zdravotního 

či psychického stavu.

•  Umožňovat klientovi co největší začlenění do společnosti a účast na různých 

aktivitách, a to i veřejných, a účinně zabraňovat jeho případné stigmatizaci. 

Poskytovat klientovi bezpečí a ochranu, vždy s přihlédnutím k právu na 

přiměřené riziko.

3.  Výše uvedená osoba předala klíče pracovníkům sociální služby za účelem prová-

dění sociální péče v domácím prostředí:

• Od: dům, byt, vrátnice aj.

• Počet kusů: xxxxxxx

• Klíče vráceny:

4.  Uživatel souhlasí s přihlášením k trvalému pobytu v domově.

 Uživatel (ne)souhlasí s tím, aby občanský průkaz byl uložen do úschovy domova.

 Uživatel je ubytován na oddělení pro mobilní klienty.

 Na pokoji budu mít vlastní televizor, rádio.

5.  Po dohodě s poskytovatelem je uživateli v domově pro seniory povoleno chovat 

zvířata: drobné ptactvo, akvarijní rybičky, pokojový pes, morče. 

6.  Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, uzamykatelný noční stolek, prá-

delník, šatní skříň, polička, lampička. Po dohodě s Poskytovatelem si může Osoba 

pokoj vybavit také hi-fi  zařízením.

7.  Uživatel pověřuje Poskytovatele, aby v případě vážného zhoršení zdravotního stavu, 

neřádné události nebo úmrtí informoval jeho opatrovníka.

8.  Poskytovatel (a jím pověření zaměstnanci) si vyhrazuje právo provést kontrolu ubytovací 

jednotky a uživatel jim musí tuto kontrolu umožnit. Ve zvlášť závažných případech může 

být kontrola provedena i v nepřítomnosti ubytovaného.

9.  Uživatel souhlasí s tím, že k tíži jeho depozitního účtu budou prováděny nákupy 

věcí osobního a hygienického charakteru, opravy osobních věcí, případně opravy 

úmyslně rozbitého majetku poskytovatele. Poskytovatel je povinen seznamovat 

1x ročně uživatele s příjmy a výdaji depozitního účtu. Hospodaření musí být prů-

kazné a transparentní. Uživatel má právo průběžně nahlížet do pomocné evidence 

prostředků, které má deponovány u poskytovatele. Má rovněž právo kontrolovat 

hospodaření se všemi fi nančními prostředky, které deponoval u poskytovatele.

10.  Opatrovník se zavazuje a je povinen zasílat obyvateli kapesné pro jeho osobní 

potřebu v částce 1500,- Kč.
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11.  Uživatel souhlasí s tím, aby byl z provozních důvodů (např. malování, stavební 

úpravy, opravy apod.) na nezbytně dlouhou dobu přesunut na jiný pokoj, který 

může být sdílen více uživateli než je uvedeno v předchozí větě. Uživatel rovněž 

souhlasí s tím, že v případě, kdy by mezi ním a dalšími uživateli docházelo k závaž-

nějším nehodám nebo konfl iktům, může být přemístěn na jiný pokoj.

12.  Poskytovatel si vyhrazuje právo využít bytovou jednotku klienta v případě jeho 

dlouhodobé nepřítomnosti (nad 10 dnů) k ubytování jiného klienta. O této sku-

tečnosti poskytovatel informuje klienta předem a zároveň zajistí bezpečné uložení 

jeho osobních věcí a případného vybavení pokoje ve vlastnictví klienta.

13.  Osoba bere na vědomí, že v korespondenci s poskytovatelem bude uvádět jako 

značku číslo smlouvy.

14.   V případě zhoršení zdravotního stavu a dle doporučení lékaře uživatel souhlasí, 

že bude přemístěn na oddělení pro klienty s Alzheimerovou chorobou v rámci 

domova

•  Uživatel při nástupu obdržel v písemné podobě Domácí řád domova, kterým 

se musí řídit.

•  Poštovní zásilky uživatele přijímá sociální pracovnice, která zajistí i jejich 

včasné doručení /viz. Domácí řád/.

•  Uživatel souhlasí s tím, že jeho vlastní příjmy budou uloženy na depozitním 

účtu, který je spravován poskytovatelem. Bankovní poplatky za vedení účtu 

jsou hrazeny z provozu ústavu a úroky z částek uživatelů zůstanou ústavu na 

kompenzaci bankovních poplatků.

Komentář:

V příkladech č. 1 a 2 najdeme vyjádření obecných cílů poskytované služby či 
povinností poskytovatele. Zejména příklad č. 2 je, zachycuje-li opravdové po-
hnutky poskytovatele, vhodným vyjádřením jeho odpovědnosti za poskytování 
kvalitní sociální služby.
Příklady č. 3, 4, 5, 6, 7 řeší náležitosti spojené s pobytem v ubytovacím zaří-
zení. Hned příklad č. 3 řeší situace spojené s výkonem pečovatelské služby. 
Vhodnější by však bylo tento de facto předávací protokol učinit přílohou 
smlouvy. Příkladem dopředu vytvořené smlouvy je text ujednání pod č. 4, a to 
včetně tam se vyskytujících formulačních nedostatků – náhlý a neodůvodněný 
přechod do ich formy. Závažnější je však ujednání, podle kterého uživatel 
„souhlasí s uložením občanského průkazu do úschovy domova“. Toto jednání 
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je z obou stran protiprávní a lze za něj uložit sankce.94 Sympaticky působí velmi 
ojedinělé ustanovení, které v jedné smlouvě umožnilo seniorům ( jednalo se 
o domov pro seniory) chovat v zařízení drobné zvířectvo. Otázkou samozřejmě 
zůstává rozsah tohoto oprávnění a případné dopady do oblasti dodržování pra-
videl hygieny. Poskytovatel však toto oprávnění podmínil vlastním souhlasem, 
tudíž zřejmě s uvedenými riziky počítá.
Velmi častými ustanoveními jsou opatření řešící určitým způsobem situace, 
které mohou vzniknout při užívání ubytovacího prostoru – stěhování, malo-
vání, dočasné přemístění a zejména vybavení pokoje vlastním zařízením. Jejich 
formulační a obsahové zvládnutí je velmi rozdílné. Např. u smlouvy pod č. 6 
je jednoduchý popis vybavení místnosti a oprávnění uživatele vybavit pokoj 
vlastním „hi-fi  zařízením“. Zřejmě se v tomto případě jedná o výsledek jednání 
mezi uživatelem a poskytovatelem v procesu sjednávání smlouvy. U příkladu 
č. 11 nalezneme standardní oprávnění poskytovatele přemístit po určitou dobu 
uživatele na jiný pokoj. Ustanovení je však příliš obecné, bylo by vhodnější 
přesněji specifi kovat nejen důvody takového přemístění, ale i časové lhůty apod. 
U příkladu č. 12 vidíme relativně ojedinělé oprávnění poskytovatele využít by-
tovou jednotku uživatele v případě jeho nepřítomnosti v délce 10 a více dnů pro 
ubytování jiného uživatele. V takovém případě by v ustanoveních o úhradách 
měla být jednoznačně sjednána částka vratky původnímu uživateli. V opačném 
případě by poskytovateli plynuly dva příjmy z titulu jedné služby a mohlo by se 
jednat o bezdůvodné obohacení.
Velmi častými ustanoveními (někdy jsou ve smlouvách v části úhrad za službu) 
jsou části upravující způsoby evidence fi nančních prostředků uživatele a jejich 
možného umístění na účtech poskytovatele. Tak příklad č. 9 ukazuje nevhodný 
časový termín pro seznámení uživatele s jeho vlastními příjmy! Stejně tak tento 
konkrétní uživatel ponechal poskytovateli příliš generální zmocnění pro naklá-
dání s jeho penězi – viz první věta a zejména část „případné opravy...“. 
Stejně nevhodný příklad je uveden i pod č. 14. Jedná se o situaci, kdy zůstatky pří-
jmů uživatelů (po úhradě za ubytování a stravu de facto 15 % jejich důchodu) jsou 
ukládány na účtu poskytovatele. Jakkoliv se nejedná o zlou vůli poskytovatele, ale 
snahu zpravidla ulehčit uživatelům správu těchto prostředků (vlastní účet, chození 

94  Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, §2 odst. 4): „Občanský průkaz je zakázáno 
ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu do objektů nebo na pozemky.“ 
Podle § 16a cit. zákona lze za toto jednání uložit sankci až do výše 10 000,- Kč.
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do banky apod.), v tomto příkladu zakotvené pravidlo ponechávající úroky z těchto 
prostředků ústavu je nevhodné. Nejen z etického hlediska, nýbrž i z hlediska roz-
počtového a v některých případech i daňového. De facto se v takovém případě 
jedná o dar uživatele poskytovateli, který jej takto musí vykazovat.
Ve stejném příkladu vidíme i poněkud nepřesně formulované ujednání 
(konstatování) toho, že zásilky určené uživateli přejímá sociální pracovnice. 
V takovém případě bude nutné, aby uživatel tento způsob doručování osobně 
dojednal s držitelem poštovní licence (poštou).
Příkladem nevhodného přístupu k uživatelům, byť zřejmě vedeného snahou 
o efektivitu administrativy, je situace ze smlouvy č. 13. Uvádět v korespondenci 
jako značku číslo smlouvy je jistě možné, vztah poskytovatele a uživatele je však 
tímto způsobem značně formalizován. U menších poskytovatelů je vhodnější se 
tomuto „značení“ uživatelů vyhnout.

3.2.9.2 Osobní údaje

15.  Uživatel souhlasí/nesouhlasí se zveřejněním své fotografi e zachycující činnost 

uživatele během činností pořádaných poskytovatelem. Poskytovatel se zavazuje, 

že nebudou pořizovány fotografi e zasahující do intimní sféry uživatele.

16.  V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dává uživatel 

poskytovateli souhlas ke zjišťování, shromažďování, používání, uchovávání svých 

osobních údajů (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo občanského 

průkazu, fotografi e, číslo pokoje, aj.), které se týkají jeho osoby. Uživatel podpisem 

této Smlouvy souhlasí se zveřejňováním těchto svých osobních údajů pro potřeby 

poskytovatele. Souhlas může uživatel kdykoliv odvolat.

17.  Příjemce respektuje skutečnost, že si poskytovatel pořizuje z činnosti DC snímky, 

popřípadě videozáznamy a DVD za účelem prezentace odborné činnosti DC doma 

i v zahraničí a vyslovuje tak souhlas s tím, pokud bude např. i on sám zobrazen na 

těchto snímcích. Pokud si příjemce nepřeje, aby byl na těchto snímcích zobrazen, 

požádá o to písemně a tuto žádost předá řediteli DC.

18.  Poskytovatel se zavazuje v souladu s § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů, že všechny osobní údaje osoby bude shromažďovat a zpraco-

vávat pouze pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v domově. Tyto údaje ne-

budou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným fyzickým či právnickým osobám 

a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu.
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19.  Uživatel souhlasí se shromážděním osobních a citlivých údajů o něm, které budou 

sloužit pouze pro potřeby psychosociální práce s jeho osobou.

•  Uživatel po ukončení poskytování služeb souhlasí s řádnou archivací těchto 

dat, ke které se poskytovatel zavazuje. Tyto údaje o uživateli mohou být znovu 

použity jen v případě obnovení poskytovaných služeb.

•  Poskytovatel se zavazuje, že zajistí pro uvedené údaje patřičnou ochranu, 

že data o uživateli nebudou zneužita a bez jeho vědomí poskytována třetím 

osobám.

•  Uživatel byl poučen o tom, že svůj souhlas může kdykoliv odvolat, a údaje 

o uživateli budou zlikvidovány.

Komentář:

Ustanovení o způsobech nakládání s osobními údaji uživatelů je obsaženo ve 
většině dosud uzavřených smluv. V některých případech však je příslušná vari-
anta souhlasu uživatele ke způsobům nakládání s jeho osobními údaji uvedena 
v samostatném prohlášení. Ne vždy je toto přílohou uzavřené smlouvy, mělo by 
však na ni v každém případě odkazovat.
Problematice ochrany osobních údajů se věnuje samostatný standard č. 6 kva-
lity sociálních služeb (byť pod názvem Dokumentace o poskytování sociální 
služby). Poskytovatelé musí vytvořit vlastní vnitřní směrnici, která celý způsob 
získávání, zpracování, uchovávání a další nakládání s údaji popíše. Účelem 
zde uvedených příkladů je zajistit poskytovateli základní souhlas uživatele 
s příslušným nakládáním s jeho osobními údaji. Připomeňme ještě, že zvláštní 
režim – i v oblasti souhlasu uživatele – se týká tzv. citlivých osobních údajů.95

Příklad č. 15 se týká souhlasu uživatele se zveřejňováním fotografi ckých (někdy 
i dalších audiovizuálních) záznamů uživatele. V této variantě se poskytovatel 
zavazuje, že nebudou pořizovány fotografi e zasahující do intimní sféry uživatele. 
V první části tohoto ustanovení se hovoří o „zveřejňování“, ve druhé části již 
o „pořizování“. Poskytovatelé o získání souhlasu usilují většinou z důvodů fun-

draisingových aktivit, tj. získávání podpory veřejnosti a případně sponzorských 

95  Podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (§ 4 písm. b), je „citlivým údajem 
osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických posto-
jích, členství v odborových organizacích, náboženství a fi lozofi ckém přesvědčení, odsouzení 
za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu 
údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifi kaci nebo 
autentizaci subjektu údajů“.
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darů. Proto je určité využívání těchto fotografi í a dalších záznamů pocho-
pitelné. Uživatelům však lze doporučit, aby platný souhlas se zveřejněním 
vázali vždy až na konkrétní podobu příslušného audiovizuálního dokumentu 
(fotografi e, videozáznam). Nevhodné řešení tohoto souhlasu vidíme u příkladu 
č. 17. Uživatel, který nesouhlasí s tím, aby byl zachycován na audiovizuálních 
prostředích pořizovaných poskytovatelem o nic nemusí žádat – jak je uvedeno 
v dané smlouvě. Navíc tento příklad hovoří o „nesouhlasu“ s pořizováním 
snímků – byť je zřejmě myšlen souhlas či nesouhlas s jejich zveřejňováním. 
V příkladu č. 19 vidíme nevhodné vymezení účelu, pro který jsou osobní údaje 
uživatele shromažďovány – není jím tam uvedená „psychosociální práce“, 
nýbrž poskytování sociální služby. V tomto příkladu nalezneme i správnou 
informaci o zabránění zveřejnění informací třetím osobám, nicméně měla by 
být uvedena výhrada týkající se kontrolních subjektů (např. inspekce). 

3.2.9.3 Úschova cenných předmětů a odpovědnost za škodu

20.  Uživatel bere na vědomí, že cenné věci, vkladní knížky, certifi káty a peněžní ho-

tovost (viz domácí řád) si může uložit do úschovy domova a že za věci, které si 

ponechá u sebe domov neručí.

21.  Poskytovatel neručí za cennosti a peněžní hotovost uložené na pokojích 

uživatelů.

22.  Uživatelé mají možnost bezplatného uložení hotovosti a cenných věcí (např. hotovost 

nad 500,-, předměty z cenných kovů apod.) v trezoru poskytovatele. O uložených 

věcech vede poskytovatel písemný záznam a zodpovídá za ně v plné výši.

23.  Uživatel služby má odpovědnost za škodu, kterou by zavinil na majetku orga-

nizace. Jedná se zejména o poškození zapůjčeného nerezového jídlonosiče 

s termoobalem. V případě poškození nebo ztráty bude uživatel povinen uhradit 

vzniklou škodu.

24.  Uživatel odpovídá za škodu, kterou způsobí jinému uživateli. Pokud zničí jinému 

uživateli hodnotnou věc, bude ji muset zaplatit nebo koupit ze svých peněz.

25.  Uživatel je povinen chovat se tak, aby předcházel vzniku jakýchkoliv škod na 

majetku vlastním, ostatních klientů i poskytovatele a škodám na zdraví. V případě 

vzniku škody v důsledku jednání klienta bude poskytovatel v souladu s ustano-

veními obecně závazných právních předpisů vymáhat vzniklou škodu, přičemž 

přihlédne ke schopnostem klienta posoudit následky svého jednání.
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Komentář:

Ustanovení upravující případnou odpovědnost za škodu jsme nalezli 
v cca 50 % smluvních ujednání. Je však obvykle pojato výhradně asymetricky, 
tzn. obsahuje pouze ustanovení o odpovědnosti za škodu způsobenou uživate-
lem. Ani v jednom případě jsme nenalezli adekvátní ustanovení řešící odpo-
vědnost za škodu způsobenou uživateli poskytovatelem nebo jeho pracovníky. 
Největší nedostatky (uvádíme příklady č. 20, 21, 22) existují v případě odpo-
vědnosti za věci, jež jsou ve vlastnictví uživatelů a jsou k jejich osobní dispozici 
v jimi užívaných prostorech, např. pokojích, bytových jednotkách. V těchto 
případech se poskytovatelé snaží zprostit případné odpovědnosti za škodu na 
těchto věcech generálním prohlášením (příklad č. 20 a 21) nebo omezením od-
povědnosti nad určitý limit fi nančních prostředků či okruhu věcí (příklad č. 22 
hovoří o 500,- Kč). Všechna tato ustanovení je nutno považovat za protiprávní, 
neboť příslušný zákon (občanský zákoník) stanoví odpovědnost provozovatele 
ubytovacích zařízení za věci vnesené a odložené, kdy v případě cenností a pe-
něz je tato objektivní odpovědnost omezena do výše 5000,- Kč.96

Obdobné se týká i příkladu č. 24, který sice zdánlivě zřetelně a jednoduše 
upravuje povinnost uživatele uhradit případnou škodu jinému uživateli, jde 
však opět o ustanovení bezpředmětné. Ingeruje totiž do vztahu, který dosud 
nenastal – a navíc se bude jednat o vztah škůdce a poškozeného, jehož účastní-
kem (většinou) poskytovatel vůbec není.97

Příklad č. 25 pak je variantou nejlépe odpovídající podstatě věci. Tvůrce této 
normy podřídil řešení odpovědnostních vztahů (a sporů) obecné právní úpravě, 
přitom stanovil obecnou povinnost uživatele počínat si tak, aby nedocházelo 
ke vzniku škod.98

96 Občanský zákoník a prováděcí nařízení vlády ČR č. 258/1992 Sb.
97  Může nastat i situace upravená § 422 občanského zákoníku a poskytovatel v případě, že by 

zanedbal tzv. náležitý dohled, by se mohl na náhradě škody, kterou jeden uživatel způsobil 
další osobě, podílet.

98 I zde se jedná o ustanovení převzaté de facto z § 415 občanského zákoníku…
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3.2.9.4 Stížnosti

26.  Stížnosti na kvalitu služeb se podávají písemnou formou jejich přijetí je řádně 

evidováno. Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dnů ode dne doručení. Tuto lhůtu 

lze překročit pouze ve výjimečných případech, které musí být stěžovateli dány na 

vědomí. O vyřízení stížnosti je stěžovateli podána písemná zpráva.

• Adresa pro možnost podání stížnosti:

•  Stížnost je možno předat i prostřednictvím pracovníků sociální péče 

organizace.

27.  Uživatel má právo podat stížnost na poskytované služby. Podání stížnosti může 

být ústní i písemné. K podání stížnosti může uživatel využít i schránky na podněty, 

které jsou na každém oddělení domova. Poskytovatel je povinen stížnost přijmout, 

evidovat a vyřídit nejdéle do jednoho měsíce od podání. K prošetření stížnosti 

jsou oprávnění vedoucí sociálního, zdravotního a výchovného úseku, ředitelka 

a zřizovatel. Bližší úprava je obsažená ve vnitřních pravidlech poskytovatele.

Komentář:

Zákon o sociálních službách v ust. § 88 ukládá poskytovateli „zpracovat vnitřní 
pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým poskytují sociální 
služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny osoby“.
V praxi tudíž musí všichni poskytovatelé tuto povinnost splnit. K tomu je v ně-
kterých případech příslušné ustanovení o řešení stížností (či možnosti stížnost 
podat) uvedeno i ve smlouvách. Častěji je problematika stížností řešena ve 
vnitřních normách, na něž je ve smlouvě odkazováno. 
Stejně jako u systému ochrany osobních údajů jsou i v případě stížností posky-
tovatelé vázání i rovněž standardem č. 7 kvality sociálních služeb, tj. Stížnosti 
na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby. 
Uvedené příklady ukazují obvyklé pojetí těchto článků smlouvy. Zpravidla 
konstatují oprávnění uživatele stížnost podat stížnost a v určité podobě i zakot-
vují lhůtu pro její vyřízení. 
Prakticky žádná námi excerpovaná smlouva neobsahovala poučení uživatele 
o možnosti stížností u jiného subjektu, než je poskytovatel sám. Přitom se jedná 
o povinnost vyplývající ze standardů. Poskytovatelé ji však mohou splnit i uve-
dením této možnosti v některé vnitřní normě.
Co se termínů pro vyřízení týče (příklad č. 26), vhodnější je používat formulaci 
o vyřizování „bez zbytečného odkladu, nejpozději do… příslušného počtu dní“.
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3.3 Pravidla tvorby kvalitní smlouvy 

Připravit kvalitní smlouvu o poskytování sociální služby je v zájmu obou stran 
smluvního vztahu. Vycházíme však z toho, že předkladatelem textové podoby 
návrhu smlouvy bývá ve většině případů poskytovatel. Dále uvedená pravidla 
tvorby se proto týkají primárně jeho postupu, samozřejmě se zohledněním 
postavení a potřeb uživatele služby.

1. Soulad s právními předpisy

Jedná se o zásadní a obligátní podmínku. Rozpor části smlouvy s taxativním 
ustanovením zákona, případné obcházení zákona či dobrých mravů by mohly 
mít za následek relativní či absolutní neplatnost. Zejména je třeba respektovat 
ustanovení Listiny základních práv a svobod, občanského zákoníku, zákona 
o sociálních službách a prováděcí vyhlášky k němu. Potřebným vodítkem 
přípravy smlouvy jsou i standardy kvality sociálních služeb, explicitně pak 
standard č. 3 ( Jednání se zájemcem o službu). Pro dodržení tohoto pravidla 
je vhodné text smlouvy konzultovat s odborným poradcem nebo právníkem 
orientujícím se v dané problematice. 

2. Respekt k právům uživatele

Vycházíme ze stanoviska, které uživatele služby, z povahy věci samé, považuje 
za zranitelnějšího člena formálně rovnoprávného vztahu. Je to vyvoláno řadou 
faktorů, které jsou popsány na jiném místě této knihy. Respektování tohoto 
pravidla není záležitostí jednoho odstavce či článku smlouvy, jde o kontinuální 
proces, v němž se zračí „duch“ smlouvy či interpretační vodítka pro výklad jed-
notlivých ustanovení. Součástí je i poskytnutí dostatečného časového prostoru 
pro seznámení se s textem smlouvy (platí pro obě strany), možnost nezávislé 
konzultace a poradenství. Dostatečný časový prostor pro přípravu smlouvy se 
oběma stranám vyplatí v budoucnu při plnění práv a povinností z této smlouvy 
vyplývajících. 

3. Individualizace smlouvy

Rovněž zásadní požadavek vyplývající z charakteru smluvního ujednání. 
Obsahem smlouvy o sociálních službách jsou úkony, které působí proti sociál-
nímu vyloučení uživatele, činnosti, které naplňují jeho základní lidská práva 
a potřeby. Přizpůsobení textu smlouvy individuálním požadavkům a potřebám 
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uživatele je tak praktickým vyjádřením uvedeného souladu s právními normami 
a respektu k osobnosti uživatele. Každý uživatel je lidskou bytostí nadanou 
neopakovatelnými a jedinečnými charakteristikami osobnosti. Potřeby tohoto 
uživatele a související možnosti poskytovatele vyjdou najevo v procesu vyjedná-
vání o smlouvě a zajistí její kvalitní a pro obě strany vyhovující znění. Praktiky 
některých poskytovatelů, kteří tvoří vlastní „vzorové“ smlouvy, které předkládají 
uživatelům jako de facto konečné a hotové texty (v nichž je možno činit jen 
nevýznamné či kosmetické úpravy), jsou nejen v rozporu s právními předpisy, 
a tedy obecně odsouzeníhodné, považujeme je však v konečném důsledku za 
nevýhodné i pro poskytovatele, který usiluje o „dobrou“ službu. Součástí tohoto 
pravidla je i chování, kterým poskytovatel usiluje o maximální individualizaci 
všech smluv, které se mu nabízejí jako „vzorové“ či „typové“.99

4. Individuální plán (osobního) rozvoje jako součást smlouvy

Jestliže předchozí pravidlo – požadavek – řešilo otázku obsahové a formulační 
úpravy textu smlouvy ve všech jejích zákonem předpokládaných ustanoveních, 
řeší pravidlo č. 4 konkretizaci individuálních způsobů „rozsahu“ či obsahu 
vlastní péče. Není-li možno individuální plán učinit součástí či přílohou smlouvy 
již při podpisu (i když to standard jednání se zájemcem o službu předpokládá), 
měla by smlouva obsahovat mezní termín jeho přijetí, a to včetně popisu způ-
sobů tvorby tohoto klíčového instrumentu. Jeho úkolem je složitý obsah právní 
převést do konkrétního a snadno měřitelného nástroje, který se stane vodítkem 
stanovujícím každodenní obsah péče poskytovatelé danému uživateli. 

5. Oboustranná výhodnost smlouvy

Bývá pravidlem, že ( jakákoliv) smlouva obvykle zvýhodňuje toho, kdo zajistil její 
zpracování. Nemusí se vždy jednat o vědomý proces, činěný dokonce přímým 
úmyslem „obejít“ potenciální nároky druhé strany. Vyjdeme-li ze skutečnosti, 
že tvorbu smlouvy v drtivé většině situací obstarávají poskytovatelé, potom 
je pravidlem, že práva a povinnosti ve smlouvě uvedené jsou přizpůsobeny 
potřebám poskytovatele. Výjimečně se setkáme i se smlouvami, které přespříliš 
akcentují práva uživatele. Každá ze stran, která přistoupí na podobné pravidlo 

99  A to i v případě, že by jejich tvůrcem byl tak autoritativní orgán, jakým je Ministerstvo práce 
a sociálních věcí.
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„vlastní“ výhodnosti, jedná krátkozrace a dříve nebo později se jí takový způsob 
uvažování může „vymstít“. Velmi citlivými oblastmi, v nichž se toto pravidlo 
projeví, jsou zejména ustanovení o rozsahu (obsahu) smlouvy, úhradách za 
služby a případné vratky či nedoplatky (přeplatky) za služby, defi nování obsahu 
fakultativních služeb, možností a řešení stížností na průběh služby a zásadní 
ustanovení upravující možnosti ukončení či výpovědi poskytování služby. 

6. Právní přesnost a srozumitelnost smlouvy

V části knihy věnované platnosti právních úkonů byly zmíněny varianty, kdy 
i zdánlivě platný právní úkon může nést znaky relativní či absolutní neplatnosti. 
Vedle tohoto důsledku může mít formulační nepřesnost a nedůslednost vážné 
důsledky pro plnění práv a povinností oběma subjekty.100 Situace, kdy znění 
určitého závazku ponechává prostor pro dvojí (ne-li vícečetný) výklad smluv-
ními stranami, je živnou půdou pro spory, problémy, nedorozumění. Může tak 
docházet (a dochází) ke sporům, jejichž řešení si vyžádá nové znění daného 
ujednání, v horším případě výklad nejednoznačného ustanovení provede soud 
v rámci své rozhodovací činnosti na návrh některého z účastníků, který se cítí 
ve svých právech poškozen. 
V řadě případů a situací nejsou tyto formulační obtíže příkladem zlé vůle účast-
níků smluvního vztahu, nýbrž jejich nezkušenosti a neznalosti zásad formulace 
normativních ustanovení (velmi často však i zásad používání českého jazyka). 
Mezi zlozvyky patří používání neurčitých termínů (vážný zdravotní stav), ter-
mínů, které jsou v rozporu se zákonem (příjmy versus majetek), používání více 
jazykových forem v jednom textu (najednou přechod do ich formy) a další. 
Smlouva o poskytování sociální služby je významným a závažným závazkově 
právním vztahem a jako takový si zaslouží minimálně konzultaci s odpovídají-
cím odborníkem, nejlépe právníkem s orientací v sociálních službách.

7. Smlouva jako živý dokument

Obsahem smluvního vztahu upraveného smlouvou o poskytování sociální 
služby jsou práva a povinnosti smluvních stran, které se dotýkají zásadních, 
mnohdy životně důležitých věcí tvořících náplň života konkrétní lidské osoby. 

100  V kap. Č. 4.4 uvádíme i znění standardů kvality sociálních služeb č. 3 a 4, které oba, v ur-
čité míře, přicházejí s požadavkem „srozumitelnosti“ při jednání se zájemcem o uzavření 
smlouvy i co se týče textu smlouvy samotné…
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Pro poskytovatele potom představuje smlouva o poskytování služby de facto 
základ pro jeho existenci, jíž je právě poskytování sociálních služeb. Z povahy 
sociálních služeb a úkonů tyto služby tvořících vyplývá, že představují velmi 
živou, proměnlivou a citlivou oblast vztahů, u níž lze důvodně očekávat pro-
měny faktické i právní situace v místě a čase. 
Na tento fakt musí reagovat i smlouva, nejlépe tím, že již v době svého uzavírání 
zakotví časové a hmotněprávní skutečnosti, za nichž obě strany přistoupí k jed-
nání o změnách smlouvy. Stanoví pravidla vyhodnocování plnění jednotlivých 
ustanovení (monitoring) smlouvy a obě strany se dohodnou o způsobech řešení 
sporů, k nimž v průběhu platnosti smlouvy může dojít. 
Popřením uvedeného pravidla je skutečnost, kdy brzy po podpisu smlouvy je 
oběma stranami založena ad acta. Pracovníci poskytovatele smlouvu nepou-
žívají (a dokonce ani neznají) a uživatel sám si není vědom toho, co vlastně ve 
smlouvě podepsal.
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4. Poskytovatelé sociálních služeb a smlouva o poskytování služby 

Jen zdánlivě je právní úprava smlouvy o poskytování sociální služby uvedena 
toliko ve dvou paragrafech zákona o sociálních službách.101 Většina posky-
tovatelů a zřejmě i určitý počet uživatelů sociálních služeb si uvědomují, že 
jejich vzájemných vztahů se netýkají pouze ustanovení speciálně zaměřená na 
smlouvy. V zákonu i prováděcí vyhlášce je celá řada dalších pravidel chování, 
která mají bezprostřední či zprostředkovaný dopad na obsah smlouvy o posky-
tování sociální služby. Obě strany smluvního vztahu by se s nimi, než přistoupí 
k jednání o smlouvě či jejímu uzavření, měly seznámit.102 

4.1 Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

Jedná se o „koncentrované“ ustanovení, které shrnuje základní povinnosti 
poskytovatelů, ponejvíce ve vztahu k uživatelům služby. Existuje řada dalších 
povinností poskytovatelů, např. ve vztahu k registraci služby, kontrole kvality 
služby atd. Specifi cky považoval zákonodárce za nutné upravit následující po-
vinnosti poskytovatelů sociálních služeb (§ 88 zákona o sociálních službách).

Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni:

a)  zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž po-

skytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o způsobu 

poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro všechny osoby,
b)  informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro 

něho vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu posky-

tování sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj 

srozumitelným,
c)  vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní 

osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská 

práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele sociální 

služby,

101 § 90 a 91 zákona o sociálních službách.
102  De facto bychom mohli uvést, že celý obsah zákona i vyhlášky bezprostředně souvisí s po-

skytováním sociálních služeb a přímo nebo zprostředkovaně se dotýká i obsahu vztahu mezi 
poskytovatelem a uživatelem služby. V této kapitole budou uvedena základní ustanovení, 
která se smlouvy týkají.
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d)  zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně stano-

vení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné 

pro všechny osoby,
e)  zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým 

poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro všechny 

osoby,
f)  plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a schop-

ností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální záznamy 

o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh poskytování sociální 

služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich zdravotní stav 

a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich zákonných zástupců,
g)  vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu 

o poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b),
h) dodržovat standardy kvality sociálních služeb,
i)  uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání 

důvody uvedené v § 91 odst. 3 (viz dále),
j)  v případě, že poskytují sociální službu – domov pro osoby se zdravotním postižením 

– přednostně poskytnout sociální službu dítěti, kterému byla soudem nařízena 

ústavní výchova.

 

Z uvedených povinností mají všechny bezprostřední vztah k uživateli sociálních 
služeb a většina i ke smlouvě o poskytování sociální služby.

Zásadní z tohoto pohledu jsou povinnosti:

•  informovat zájemce o službu o povinnostech, které mu z poskytování 
služby vyplynou,

• uzavřít s uživatelem smlouvu s výjimkou stanovených situací,
•  plánovat průběh služby podle osobních cílů a vést písemné individuální 

záznamy,
•  hodnotit průběh poskytování služby, a to za účasti uživatelů (zákonných 

zástupců),
• vést evidenci žadatelů s nimiž nemohl uzavřít smlouvu,
•  uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby s uživatelem, nebrání-li 

tomu speciální důvody (viz dále).
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4.2 Možnosti odmítnutí podepsání smlouvy

Dosavadní vývoj v sociálních službách po přijetí nového zákona a stávající 
situace v oblasti smluvních vztahů ukázaly, že většina uživatelů sociálních 
služeb (a pravděpodobně i určité množství poskytovatelů) si neuvědomuje, že 
zákon nově stanovil „kontraktační povinnost“, tj. zavázal poskytovatele uzavřít 
s uživatelem smlouvu o sociální službě. A to při dodržení ostatních souvise-
jících povinností. K nim patří zejména povinnost vést s uživatelem jednání 
o uzavření smlouvy o poskytování služby. Jednání, splňující určité náležitosti, 
jehož výstupem má být uzavřená smlouva.103

Podle zákona existují pouze následující důvody, za  nichž může poskytovatel 

sociálních služeb odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služby 
(§ 91 odst. 3):

• poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
•  poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, 

o kterou osoba žádá,
•  zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby, 

vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví 

prováděcí právní předpis.

Druh poskytované sociální služby vychází z druhů služeb uvedených v zákoně 
o sociálních službách. Každý poskytovatel, žádá-li o registraci, registruje vždy 
konkrétní sociální službu. Není výjimkou, že jeden poskytovatel (zpravidla 
právnická osoba) může mít registrováno a provozovat více sociálních služeb. 
Zájemce nalezne základní informace o registrovaných službách daného po-

skytovatele na webové prezentaci příslušného krajského úřadu.104 Na stejném 
místě nebo přímo u poskytovatele lze rovněž zjistit kapacitu služby, která je 
obligatorně součástí rozhodnutí o registraci.105

103  Zákon nestanoví termín a lhůty, dokdy se tak má stát. Nestanoví ani všechny náležitostí, o nichž 
se musí obě strany dohodnout. De facto jde o náležitosti stanovené v ust. § 91 zákona. O ostatních 
právech a povinnostech (o některých v předchozí kapitole) se strany mohou, ale také nemusí 
dohodnout! Přesto to nemůže být důvodem pro odmítnutí podepsání smlouvy poskytovatelem!

104  Webové stránky jednotlivých krajských úřadů mají názvy shodné s názvem kraje. 
Např. www.kr-pardubicky.cz, nebo www.kr-liberecky.cz, www.kr-moravskoslezsky.cz atd.

105  § 81 odst. 2) zákona o sociálních službách uvádí, že rozhodnutí o registraci obsahuje i druhy 
sociálních služeb, které budou poskytovány, okruh osob, kterým budou sociální služby 
poskytovány, a údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb.



150

V praxi se uživatel (týká se poskytovatelů pobytových služeb, typicky domovů 
pro seniory, domovů pro zdravotně postižené) může setkat i s odmítnutím uza-
vření smlouvy z důvodu „nevyhovujícího zdravotního stavu“. Nemůže se však 
jednat o zdravotní stav, který pouze „nevyhovuje“ potřebám poskytovatele, 
nýbrž o zdravotní stav jak jej popisuje vyhláška č. 505/2006 Sb. (§ 36). Ta uvádí 
příklad zdravotního stavu, který vylučuje poskytnutí pobytové sociální služby 

takto:

•  zdravotní stav osoby vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém 

zařízení,
•  osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní 

infekční nemoci, nebo

•  chování osoby by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem na-

rušovalo kolektivní soužití; to neplatí, jde-li o poskytnutí pobytové sociální 

služby v domově se zvláštním režimem.

Zdravotní stavy popsané v prvních dvou důvodech nepůsobí v praxi problémy. 
De facto se jedná o onemocnění, které vyžaduje hospitalizaci, případně „kvali-
fi kované“ onemocnění infekční nemocí.106

S problémy se mohou setkat uživatelé, zejména osoby stižené mentální retar-
dací, stařeckou demencí či obdobnými duševními stavy, které zpravidla mívají 
za následek i změny v chování. Přitom změny v chování, které lze do určité 
míry označit jako „poruchy chování“, jsou průvodním jevem většiny těchto 
stavů. Důvodem pro odmítnutí uzavření smlouvy se však mohou stát jen tehdy, 
jestliže se jedná o duševní poruchu, která by závažným způsobem narušovala 
kolektivní soužití. Ustanovení, které činí toto pravidlo neplatným pro domovy 
se zvláštním režimem, má vést k tomu, že tito uživatelé budou využívat služby 
specializovaných zařízení. V České republice jich je však nedostatečný počet.
Otázkou pak v konkrétním případě zůstane výklad pojmu „chování závažným 
způsobem narušující kolektivní soužití“. Zastáváme názor, že právě vzhledem 
ke zmíněné souvstažnosti mentálního postižení a poruch chování se musí 

106  V tomto případě se ovšem jedná o nepřesné znění normy. Akutním infekčním onemocně-
ním může být např. i chřipka, která rozhodně nemůže být důvodem k odmítnutí uzavření 
smlouvy. Zákonodárce měl v této souvislosti odkázat na příslušnou normu resortu zdravot-
nictví, která řeší oblast infekčních onemocnění, případně tato onemocnění taxativně uvést.
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jednat pouze o poruchy, v důsledku kterých hrozí reálné nebezpečí závažné 
újmy na zdraví či vzniku vysoké škody na majetku. A to ve vztahu k uživateli, 
pracovníkům poskytovatele či třetím osobám. V žádném případě se nemůže 
jednat o chování, které je imanentním projevem daného postižení – stavu.
Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu 

o poskytnutí sociální služby z kteréhokoliv z uvedených důvodů, je povinen 

vydat o tom neúspěšnému žadateli na jeho žádost písemné potvrzení (ozná-
mení) s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

4.3 Pořadníky a evidence uchazečů

Výrazem palčivého nedostatku služeb sociální péče do konce roku 2006 se staly tzv. 
pořadníky žadatelů o službu.107 Představovaly jeden ze symbolů nerovnoprávného 
postavení žadatelů o tehdejší sociální služby. Nová právní úprava řeší systém pořad-
níků v přechodných ustanoveních zákona o sociálních službách (§ 120 odst. 8). 
Platí, že pořadníky čekatelů na umístění do ústavu sociální péče vedené podle 
zmíněné vyhlášky č. 182/1991 Sb. zůstaly v platnosti i po prvním lednu 2007, 
tj. datu účinnosti nového zákona, nejdéle však do konce roku 2009.

Totéž ustanovení zákona uložilo zřizovatelům ústavů sociálních služeb,108 kteří 
vedli tyto pořadníky, předat tyto pořadníky ve lhůtě 2 měsíců (do konce února 
2007) jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb. A také vyrozumět o této 
skutečnosti i osoby zapsané v pořadníku. 
Současné znění zákona o sociálních službách pojem „pořadníku uchazečů 
o sociální službu“ nezná. Znamená to, že dosavadní pořadníky musí zůstat 
v platnosti do konce roku 2009. Přičemž výklad slova pořadník znamená, že 
osoby v něm uvedené, musí být postupně – v pořadí, jak následují – vyzývány 
k uzavření smlouvy v případě, že se kapacita dotyčného poskytovatele uvolní.
Odlišná situace nastane v plném rozsahu od 1. ledna roku 2010, kdy poskytova-

telé již budou vést pouze „evidenci“ žadatelů o službu. A to těch, s nimiž nemohli 
uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby ze zákonných důvodů uvedených 
v předchozí části (povinnost poskytovatele dle § 88 písm. g) zákona).

107  § 76 odst. 2) vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. ve znění do 31.12. 2006: „Pokud žadatel splňuje 
podmínky pro přijetí do ústavu a ve vhodném ústavu je volné místo, rozhodne se o přijetí 
žadatele; není-li ve vhodném ústavu volné místo, rozhodne se o zařazení žádosti do pořad-
níku čekatelů.“

108 V téměř 100 % případů se jednalo o krajské úřady.
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Pojem „evidence“, který zákonodárce zvolil, budí značné rozpaky. Při existu-
jícím nedostatku vybraných druhů pobytových služeb je zřejmé, že počet od-
mítnutých zájemců o danou službu bude v některých případech velmi vysoký. 
Poskytovatelé podle zákona povedou jejich evidenci. Protože neexistuje bližší 
výklad tohoto termínu, hrozí v některých případech, např. při nedostatku míst 
v domovech pro seniory, reálné riziko korupčního jednání.
Zákonodárce by měl povinnosti poskytovatelů ve vztahu k odmítnutým zájem-
cům o službu upravit přesněji.

4.4 Standardy sociální služby a smlouva o poskytování služby

Institut standardů sociálních služeb vstoupil do povědomí účastníků vztahů 
v sociálních službách v roce 2002 jako jeden z výsledků česko-britského 
projektu, kterým se na našem území ověřovaly některé prvky nového pojetí 
organizace a obsahu sociálních služeb. 
V současnosti jsou standardy obecně přijímaným nástrojem sloužícím zejména 
k zajištění odpovídajícího stupně jejich kvality V tomto směru však neshledá-
váme důvod k nadměrnému optimismu. Současné pojetí standardů, jejich 
zaměření – a zejména řada otázek, kterým se záměrně vyhýbají – nemohou 

kvalitu sociálních služeb zajistit v potřebném rozsahu.109

Spektrum patnácti standardů pokrývá značný rozsah činnosti poskytovatelů. 
Byť všechny ovlivňují kvalitu poskytované sociální služby, některé z nich mají 
přímý či související vztah ke smlouvě o poskytování sociální služby. Jedná se 
zejména o následující standardy a jejich kritéria: 
Pozn.: Písmenem Z  za textem příslušného kritéria každého standardu označujeme 

zásadní kritérium.110 

Standard č. 1 Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Podle tohoto standardu poskytovatel:
a)  má písemně defi nováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované 

sociální služby a okruh osob, kterým je určena, a to v souladu se zákonem stano-

venými základními zásadami poskytování sociálních služeb, druhem sociální služby 

a individuálně určenými potřebami osob, kterým je sociální služba poskytována,Z 

109 Více o standardech v kapitole č. 1.2.2.
110 Podrobněji v další části o inspekci standardů kvality sociálních služeb.
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b)  vytváří podmínky, aby osoby, kterým poskytuje sociální službu, mohly uplatňo-

vat vlastní vůli při řešení své nepříznivé sociální situace, Z

c)  má písemně zpracovány pracovní postupy zaručující řádný průběh poskytování 

sociální služby a podle nich postupuje, Z

d)  vytváří a uplatňuje vnitřní pravidla pro ochranu osob před předsudky a nega-

tivním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování sociální 

služby.

Znění každé smlouvy o poskytování sociální služby má být dokladem způsobi-
losti poskytovatele plnit úkoly či povinnosti vyplývající z jednotlivých kritérií 
tohoto standardu. Např. ze smlouvy by mělo být zřejmé, že umožňuje uživateli 
„uplatňovat vlastní vůli při řešení dané sociální situace“. Výsledky plnění kri-
téria č. 1 může posoudit a použít uživatel v procesu hledání jemu vyhovujícího 
poskytovatele sociálních služeb a tyto materiály by měl poskytovatel potenciál-
nímu uživateli samozřejmě předložit.

Standard č. 2 Ochrana práv osob

Uvedený standard poskytovatelům ukládá následující povinnosti:
a)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro předcházení situa-

cím, v nichž by v souvislosti s poskytováním sociální služby mohlo dojít k porušení 

základních lidských práv a svobod osob, a pro postup, pokud k porušení těchto 

práv osob dojde; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje, Z

b)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje situ-

ace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje 

sociální službu, včetně pravidel pro řešení těchto situací; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje, Z

c)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro přijímání darů; podle 

těchto pravidel poskytovatel postupuje.

Jedná se o  klíčový standard kvality. Ochrana práv uživatele se musí stát jed-
ním ze základních principů činnosti každého poskytovatele a musí svůj výraz 

nalézt i v uzavřené smlouvě o poskytování služby. Jestliže smlouva obsahuje 
direktivní ustanovení (např. týkající se způsobu úhrad za službu uživatelem), 
které nedává možnost samostatného rozhodování uživatele o formě platby, 
můžeme hovořit o střetu zájmů poskytovatele a uživatele (předepsaný způsob 
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platby je výhodnější pro poskytovatele). Zvlášť problematické je, za současné 
situace v nabídce a poptávce, přijímat v sociálních službách dary, zejména pak 
fi nanční příspěvky. Jakkoliv je celá oblast značně podfi nancovaná, a proto 
lze chápat snahy poskytovatelů o získávání fi nančních příspěvků zlepšujících 
rozpočet a tím i možnosti poskytovat kvalitní sociální službu, ve vztahu k uži-
vatelům a jejich darům je nutno postupovat nanejvýš obezřetně. Poskytovatel, 
který poskytuje služby, jež lze v daném regionu označit za „nedostatkové“, musí 
vyvinout veškeré úsilí, aby se zprostil podezření, že fi nanční dary od stávajících 
či potenciálních uživatelů služby jsou de facto prostředkem získání výhody pro 
tohoto uživatele (přednostní umístění, lepší podmínky služby apod.).

Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu

Podle tohoto standardu platí, že poskytovatel:
a)  má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o soci-

ální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování 

sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje;Z

b)  projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání 

a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné 

realizovat prostřednictvím sociální služby;Z

c)  má písemně zpracována vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o so-

ciální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel 

postupuje.

Jednání se zájemcem o službu a jeho náležitosti představují klíčový prvek sjednání 
kvalitní smlouvy o poskytování sociální služby. Poskytovatelé i uživatelé mají 
v průběhu jednání získat co nejširší okruh informací, které jim umožní posoudit 
obsah sjednávané sociální služby, práva povinnosti obou stran po uzavření 
smlouvy a související otázky, jako je délka služby, úhrada za služby atd.
Zásadní diskusi vzbuzuje otázka, kdy a v jakých případech nemusí být výsledkem 
tohoto jednání uzavření smlouvy. Podle obecných zásad právních vztahů (viz 
kap. 2) postačí k neuzavření smlouvy nesouhlas jedné ze stran s navrženými 
podmínkami. Situace u závazkového právního vztahu, jakým je smlouva o po-
skytování sociální služby, je však ovlivněna taxativním ustanovením zmíněného 
§ 91 odst. 3 zákona o sociálních službách. De facto se jedná o úplný výčet důvodů, 
kvůli kterým může poskytovatel odmítnout uzavření smlouvy. Výkladem tohoto 
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ustanovení dospějeme k závěru, že ve všech ostatních případech, splní-li uživatel 
jemu zákonem uložené povinnosti (viz kap. č. 5), a má o uzavření smlouvy zájem, 
by mělo k k jejímu uzavření dojít. Praxe však ukazuje, že tomu tak vždy není 
a obě strany ustanovení tohoto standardu plně nedoceňují. 
Pro poskytovatele platí, že by se měl seznámit s dostupnými komentáři popisu-
jícími jeho činnost v tomto směru.111 U uživatelů je žádoucí, aby zintenzivnili 
svoji roli v procesu vyjednávání o smlouvě, dokázali lépe formulovat svoje 
potřeby a byli schopni podávat kvalifi kované připomínky a návrhy k textu 
připravované smlouvy.112

Standard č. 4 Smlouva o poskytování sociální služby

Standard kvality explicitně se týkající smlouvy o poskytování služby má tato 
kritéria:
a)  Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro uzavírání smlouvy 

o poskytování sociální služby s ohledem na druh poskytované sociální služby 

a okruh osob, kterým je určena; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje, Z

b)  poskytovatel při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby postupuje tak, 

aby osoba rozuměla obsahu a účelu smlouvy,

c)  poskytovatel sjednává s osobou rozsah a průběh poskytování sociální služby 

s ohledem na osobní cíl závislý na možnostech, schopnostech a přání osoby.

Z pohledu poskytovatelů představuje potenciální problém ustanovení prvního 
kritéria, které popisuje povinnost zpracovat vnitřní pravidla pro uzavírání 
smlouvy. Mj. je v kritériu zmíněn i okruh osob, kterým je služba určena. Tento 
okruh nikterak nespecifi kuje zákon ani prováděcí vyhláška a de facto nalezneme 
„normativní“ stanovení tohoto okruhu osob v rozhodnutí o registraci. Problémy 
v tomto směru některým poskytovatelům působí skutečnost, že právní normy 
a zpravidla ani zmíněné rozhodnutí nespecifi kují cílovou skupinu osob z hlediska 
stupně závislosti na péči. Přitom je zásadní rozdíl v činnosti poskytovatele, 
který je zaměřen (připraven) na poskytování sociálních služeb lidem v prvním 
nebo čtvrtém stupni závislosti na péči. Nejen ekonomická náročnost služby, 

111  Použít lze např. MATUŠKA, P., Jednání se zájemcem o službu, smlouva o poskytování sociální 
služby. In: Sociální práce, číslo 4, 2007. ISSN 12136204.

112  Uživatelům může pomoci kvalifi kovaný poradce uživatele sociálních služeb. 
 Více na www.poradnaprouzivatele.cz.
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ale zejména obsahové zajištění, personální vybavení, to vše se liší diametrálně. 
Přitom právní normy, de iure, neumožňují poskytovateli odmítnout zájemce 
o sociální službu z důvodu „nízkého“ či dokonce žádného stupně závislosti na 
péči.
Poskytovatel je rovněž vystaven (v případě inspekce) kontrole, zda jím vedené 
jednání se zájemcem o službu (předchozí standard) i uzavřená smlouva samotná 
splňuje požadavky „srozumitelnosti“ pro uživatele. Uvedený úkol, stanovený 
standardy, je na jedné straně oprávněnou snahou tvůrců tohoto dokumentu 
zvýšit právní i faktickou jistotu uživatelů ( jakožto obecně vnímaného 
„slabšího“ účastníka formálně rovnoprávného vztahu), na straně druhé může 
pro poskytovatele představovat úkol de facto neřešitelný. Je třeba zopakovat, 
že smlouva o poskytování sociální služby je soukromoprávním vztahem, proto 
je povinností (a zájmem!) každého uživatele, aby se s textem smlouvy, právy 
a povinnostmi z ní vyplývajícími podrobně obeznámil. Poskytovatel nemůže 

nést odpovědnost za „nevědomost či lehkomyslnost“ uživatele služby.

V případech, kdy poskytovatel v průběhu jednání sezná nízký stupeň rozumových 
či rozlišovacích schopností uživatele, měl by mu, pokud se nerozhodne využít 
ustanovení o roli obce jako zástupce pro jednání a podpis smlouvy113, měl by 
v každém případě uživateli doporučit, aby si pro jednání o smlouvě a případně 
i její uzavření zvolil zplnomocněného zástupce sám.
Pro uživatele platí ve vztahu k tomuto standardu stejné doporučení jako 
u všech ostatních. Seznámit se s jeho zněním stejně jako vnitřními pravidly 
poskytovatele vydanými k jeho naplnění a aktivně se účastnit všech jednání 
směřujících k uzavření této smlouvy. Pro obě strany je důležité uvědomit 
si, že text smlouvy používá normativní (speciální, právní) jazyk, kterému 
je v některých případech, z povahy věci samé, bez příslušného vzdělání jen 
obtížně rozumět. Nalézt správný poměr mezi požadavkem srozumitelnosti 

a právní přesnosti je velmi složitý úkol, na jehož řešení se musí podílet obě 

strany smluvního vztahu.114

Standard č. 5 Individuální plánování průběhu sociální služby

Je standardem upravujícím danou sociální službu na individuální potřeby 
uživatele. Stanoví tato kritéria kvality:

113 Viz kap. 2.3.1.1.1.
114 Viz také pravidla tvorby kvalitní smlouvy v kap. 3.3.
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a)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla podle druhu a poslání 

sociální služby, kterými se řídí plánování a způsob přehodnocování procesu 

poskytování služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje, Z

b)  poskytovatel plánuje společně s osobou průběh poskytování sociální služby 

s ohledem na osobní cíle a možnosti osoby, Z

c)  poskytovatel společně s osobou průběžně hodnotí, zda jsou naplňovány její 

osobní cíle, Z

d)  poskytovatel má pro postup podle písmene b) a c) pro každou osobu určeného 

zaměstnance, Z

e)  poskytovatel vytváří a uplatňuje systém získávání a předávání potřebných 

informací mezi zaměstnanci o průběhu poskytování sociální služby jednotlivým 

osobám.

Je obecným pravidlem (byť nesprávným), že jen menší část uzavřených smluv 

o poskytování sociální služby je ve svém obsahu individualizována na potřeby 

konkrétního uživatele. Možností, jak zlepšit tento nedostatek stávajícího systému 
sociálních služeb, je zakomponování co největšího množství prvků tvořících 
proces „individuálního plánování a vyhodnocování služby“ do smlouvy o po-
skytování sociální služby. Pokud je již tato uzavřena ve zmíněné obecné po-
době, je možno i dodatkem učinit její součástí kvalitní individuální plán služby 
– „plán osobního rozvoje klienta, uživatele“, který bude způsobilý řešit potřeby 
uživatele. Poskytovateli takový postup může umožnit splnění povinností, které 
standardy ve smyslu „individualizace služby“ stanoví.

Standard č. 6 Dokumentace o poskytování sociální služby

Standard zaměřený zejména na ochranu osobních údajů (a ochranu osobnosti) 
má tato kritéria kvality:
a)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení 

a evidenci dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, 

včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel poskytovatel 

postupuje,Z

b)  poskytovatel vede anonymní evidenci jednotlivých osob v případech, kdy to 

vyžaduje charakter sociální služby nebo na žádost osoby,

c)  poskytovatel má stanovenou dobu pro uchování dokumentace o osobě po 

ukončení poskytování sociální služby.
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Je vhodné, aby smlouva o poskytování sociální služby obsahovala i základní 
ujednání o způsobech ochrany osobních údajů vážících se k uživateli.115 
Pravidlem je (viz kap. č. 3.2.9.2) většinou pouze souhlas uživatele, zpravidla 
velmi obecný a široký, kterým uděluje poskytovateli souhlas s nakládáním 
s jeho osobními údaji. Kritérium pod písm. b), uvážíme-li, že se jedná o nor-
mativní text v obecně závazném právním předpisu, obsahuje nesprávnou dikci 
týkající se možnosti vést anonymní evidenci jednotlivých osob. Poskytovatel 
nemůže vést anonymní evidenci „na žádost osoby“, ale vždy jen v případech, 
umožňuje-li to charakter a obsah služby.116 

Standard č. 7 Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby

Uvedený standard popisují čtyři kritéria kvality:
a)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování 

stížností osob na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby, a to ve formě 

srozumitelné osobám; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje, Z

b)  poskytovatel informuje osoby o možnosti podat stížnost, jakou formou stížnost 

podat, na koho je možno se obracet, kdo bude stížnost vyřizovat a jakým způsobem 

a o možnosti zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti; s těmito postupy 

jsou rovněž prokazatelně seznámeni zaměstnanci poskytovatele, Z

c)  poskytovatel stížnosti eviduje a vyřizuje je písemně v přiměřené lhůtě,

d)  poskytovatel informuje osoby o možnosti obrátit se v případě nespokojenosti 

s vyřízením stížnosti na nadřízený orgán poskytovatele nebo na instituci sledující 

dodržování lidských práv s podnětem na prošetření postupu při vyřizování stížnosti.

Stejně jako v obdobných situacích upravených dalšími standardy zůstává otáz-
kou, jak široká informace o způsobech podávání a řešení stížností má být ob-
sažena v textu vlastní smlouvy a nakolik postačí (velmi častý) odkaz na vnitřní 
normy poskytovatele. Vzhledem k závažnosti daného problému je vhodnější 
věnovat stížnostem na kvalitu služby samostatnou část smlouvy. 
V kritériích předpokládaná vnitřní pravidla pak vytvářejí prostor pro poskytovatele 
podrobným způsobem popsat dílčí náležitosti přijímání, vyhodnocování a řešení 
stížností včetně časových dispozic, možností anonymního podávání stížností 

115 Alternativou je prohlášení uživatele učiněné samostatně mimo rámce smluvního ujednání.
116  Je nemožné, aby např. uživatel služby chráněného bydlení trval na tom, že mu služba bude 

poskytována anonymně.
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a zejména je nutné upozornit uživatele na možnost „nezávislé“ stížnosti, tj. orgánu, 
který stojí mimo struktury poskytovatele.117 V kapitole č. 6 tohoto textu jsou uve-
deny i další způsoby řešení sporů mezi uživatelem a poskytovatelem služby.
Standard č. 13 Prostředí a podmínky

Pouze dvě kritéria popisují velmi důležitý standard upravující mj. i technické, 
prostorové, stavební a související podmínky poskytování služby:
a)  poskytovatel zajišťuje materiální, technické a hygienické podmínky přiměřené 

druhu poskytované sociální služby a její kapacitě, okruhu osob a individuálně 

určeným potřebám osob,

b)  poskytovatel poskytuje pobytové nebo ambulantní sociální služby v takovém pro-

středí, které je důstojné a odpovídá okruhu osob a jejich individuálně určeným 

potřebám.

Poskytovatelé i uživatelé sociálních služeb by si měli být vědomi, že takto ře-
šený standard v žádném případě není schopen zajistit odpovídající podmínky 
poskytování služby. Lze říci, že zákonodárce v tomto směru rezignoval na 
snahu „normalizovat“ podmínky, v nichž jsou sociální služby poskytovány.

Standard č. 15 Zvyšování kvality sociální služby

Poslední standard kvality popisují čtyři dílčí kritéria:
a)  poskytovatel průběžně kontroluje a hodnotí, zda je způsob poskytování so-

ciální služby v souladu s defi novaným posláním, cíli a zásadami sociální služby 

a osobními cíli jednotlivých osob,

b)  poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla pro zjišťování spokojenosti 

osob se způsobem poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel 

postupuje, 

c)  poskytovatel zapojuje do hodnocení poskytované sociální služby také zaměst-

nance a další zainteresované fyzické a právnické osoby,

d)  poskytovatel využívá stížností na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby 

jako podnět pro rozvoj a zvyšování kvality sociální služby.

Dalším z důvodů opravňujících zakotvení osobních cílů a osobních plánů 
rozvoje či péče o uživatele do smlouvy o poskytování sociální služby je dikce 

117  Nemusí se vždy jednat pouze o úřad veřejného ochránce práv. Více o stížnostech a řešení 
sporů v kapitole č. 6.
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kritéria, jež ukládá poskytovateli průběžně hodnotit průběh poskytování 
vlastní služby a to, zda je služba poskytována v souladu s osobními cíli – a tedy 
i potřebami uživatelů. Poskytovatel je nucen zpracovat vnitřní pravidla pro 
zjišťování spokojenosti uživatelů s průběhem služby – i tato skutečnost by měla 
být zohledněna v uzavřené smlouvě o poskytování služby.

Standardy kvality sociálních službách tvoří rozsáhlou tématiku, s níž jsou v po-

sledních letech podrobně seznamování zejména poskytovatelé služeb.118 Na 

tomto místě proto uvádíme jen základní přehled těch standardů, které se přímo 

váží ke smlouvě o poskytování sociální služby. 

4.5 Inspekce kvality v sociálních službách

Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je následující okruh 
sledovaných činností a situací:

•  plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních 
služeb (netýká se poskytovatelů, u nichž se registrace nevyžaduje),

•  plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb (uvedených v §§ 88 
a 89 zákona),

• kvalita poskytovaných sociálních služeb.

Pro vztahy poskytovatelů a uživatelů je podstatné, že výsledkem činnosti in-
spektorů kvality je inspekční zpráva, která podává přehled o způsobech plnění 
standardů kvality u daného poskytovatele. 
Podle vyhlášky č. 505/2006 Sb. (§ 38) se plnění jednotlivých kritérií standardů kvality 
sociálních služeb hodnotí podle stupně splnění bodovým hodnocením takto: 

Počet bodů Stupeň hodnocení plnění kritéria

3 splněno výborně

2 splněno dobře

1 splněno částečně

0 není splněno

118  Praxe ukazuje, že uživatelé služeb nejen, že neznají blíže ustanovení jednotlivých standardů 
kvality, mnohdy ani netuší, že obdobný nástroj jejich hodnocení je v normativní, tedy 
závazné podobě vůbec vypracován…
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Posouzení plnění všech kritérií standardů kvality vede k následujícímu závěru 
u stupni splnění standardů kvality u daného poskytovatele:

Dosažené body Stupeň hodnocení poskytovatele

90 až 100 % splňuje výborně

70 až 89 % splňuje dobře

50 až 69 % splňuje částečně

méně než 50 % nesplňuje 

Poskytovatel rovněž nesplňuje standardy kvality sociálních služeb, jestliže ně-

které ze zásadních kritérií není hodnoceno počtem bodů 3, tj. splněno výborně, 
nebo 2, tj. splněno dobře.119 

O výsledku inspekce se pořizuje inspekční zpráva, na kterou se vztahují ustano-
vení o protokolu podle zákona o státní kontrole.120 Pokud poskytovatel nesplní 
standardy kvality, tj. dosáhne v součtu bodů všech hodnocených kritérií méně 
než 50 % z celkového počtu nebo, byť jen jedno ze zásadních kritérií, je hod-
noceno počtem bodů 1 nebo 0, existuje za jistého předpokladu zákonný důvod 
pro odebrání registrace k poskytování služby. Tímto předpokladem je de facto 
nesplnění standardů kvality ani při opakované neboli následné inspekci,121 při 
níž by bylo konstatováno opětovné nesplnění.
Uvedené vyplývá z ustanovení § 82 odst. 3) zákona, podle něhož registrující 
orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže „poskytovatel sociálních služeb 

nesplňuje standardy kvality a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření při 

inspekci sociálních služeb“.

119  Jakkoliv se jedná o pochopitelnou snahu zákonodárce zkvalitnit sociální služby, lze vyslovit 
pochybnosti o dopadu tohoto pravidla do současné praxe. I z poznatků uvedených v této 
publikaci vyplývá, že řada poskytovatelů má závažné problémy s plněním zásadních kritérií, 
např. standardu upravujícího jednání se zájemcem o službu – tedy v období před podpisem 
smlouvy.

120 Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.
121  Zákon o takové inspekci výslovně nehovoří, její konání však vyplývá z logiky věci samé – 

zákon umožňuje zrušit registraci z tohoto důvodu až do okamžiku, „nedojde-li k nápravě na 
základě opatření“ uložených při první inspekci.
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4.6 Delikty v sociálních službách

Mlčenlivost

Zákon o sociálních službách ukládá v ust. § 100 odst. 1 povinnost mlčenlivosti, 
mj. i zaměstnancům poskytovatele, a to o všech skutečnostech, o nichž se 
v průběhu či v souvislosti s poskytováním sociální služby konkrétnímu uživateli 
dozví. Mlčenlivost trvá i po skončení pracovního poměru a osobu (zaměstnance) 
jí může písemným souhlasem zbavit pouze osoba uživatele služby. Za porušení 
mlčenlivosti může být udělena pokuta až do výše 50 000,- Kč. 

Ostatní delikty

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních 
služeb může dopustit následujících správních deliktů, za něž jí může být uložena 
sankce až do uvedené výše.

Popis deliktu Sankce v Kč

Poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování 250 000

Neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí 
o registraci

20 000

Nevede písemné individuální záznamy o průběhu poskytování sociální 
služby (§ 88 písm. f)

10 000

Nevede evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít 
smlouvu o poskytnutí sociální služby z důvodů stanovených zákonem 
o sociálních službách (88 písm. g)

10 000

Neuzavře s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud k tomu 
nemá zákonné důvody (§ 88 písm. i)

20 000

Poruší povinnost mlčenlivosti 50 000

Delikty v souvislosti s opatřeními omezujícími pohyb osob

Použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 4 250 000

Nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 
odst. 6

20 000

Nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 7 20 000
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Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila 
veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti 
zabránila. Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti 
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům 
a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný orgán 
o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dověděl, nejpoz-
ději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.
Uvedené delikty projednávají v prvním stupni v rozsahu své působnosti krajský 
úřad a ministerstvo.
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5 Uživatelé sociálních služeb a smlouva o poskytování služby 
Uživatelé sociálních služeb jsou z povahy věci samé základním a nejdůležitějším 
činitelem každého systému sociálních služeb. Představují skupinu občanů, pro 
něž je celý systém státem budován a organizován. V současnosti, na základě 
změn provedených zákonem o sociálních službách, doznalo jejich postavení 
výrazných změn.
V souvislosti se zavedením příspěvku na péči uživatelé sociálních služeb poprvé 
v historii sociální péče u nás přinášejí poskytovateli služby určitou část ná-
kladů jeho služby, poprvé v historii sami svobodně rozhodují o umístění tohoto 
příspěvku. 
Dřívější žádost o poskytování sociální služby nahradila soukromoprávní 
smlouva o poskytování služby, která de iure zrovnoprávnila obě strany daného 
vztahu. Formálně tak bylo posíleno nezávislé a svobodné postavení uživatele 
sociální služby.
Ani provedené změny však nemohly odstranit znevýhodnění, s nimiž se uživa-
telé sociálních služeb potkávají a která vyvěrají z dlouhodobých tradic českého 
sociálního systému. Jsou jimi zejména tyto faktory:

•  nízký stupeň orientace uživatelů v novém systému sociálních služeb, 
na rozdíl od zadavatelů služeb a jejich poskytovatelů nejsou uživatelé 
na nový systém dlouhodobě připravováni, 

•  uživatelé jako celek nemají jednotnou a zastřešující reprezentaci 
k předkládání vlastních názorů a stanovisek,122 

•  přes dílčí zlepšení je uživatelům nabízeno velmi chudé spektrum soci-

álních služeb, s výraznými teritoriálními rozdíly,
•  systém střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb a komunitního 

plánování v obcích jako prvek budování sítě sociálních služeb zahrnuje 

jen okrajově názory a potřeby uživatelů služeb,
•  uživatelé sociálních služeb jsou zpravidla v nevýhodné sociální (životní) 

situaci a ve vztahu k poskytovatelům představují zranitelnější subjekt 
právního a faktického vztahu,

•  nízký stupeň právního vědomí uživatelů sociálních služeb vede k uzaví-
rání nevýhodných smluv o poskytování sociální služby.

122  Tuto činnost zajišťuje v České republice Národní rada osob se zdravotním postižením, která 
je uznávaným reprezentantem občanů se zdravotním postižením, nikoliv však všech uživa-
telů sociálních služeb.
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Přes uvedená omezení a nedostatky více než kdy jindy platí, že uživatelé soci-

álních služeb se sami musí stát aktivnějšími činiteli v procesu jejich sjednávání, 

poskytování a vyhodnocování. K tomu jim může a musí sloužit kvalitně připra-

vená smlouva o poskytování sociálních služeb, která musí zahrnovat vyvážené 

spektrum práv a povinností obou smluvních stran.

5.1 Zákon o sociálních službách a uživatelé služeb

Zákon o sociálních službách ukládá uživatelům sociálních služeb (ve vztahu 
k uzavření smlouvy o poskytování sociální služby) výslovně jedinou povinnost 
(§ 91 odst. 3):
Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby předložit po-

skytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o zdravotním 

stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52.

Uživatelům, kteří nejsou schopni samostatně jednat,123 může roli zástupce pro 
uzavírání smlouvy vykonávat obecní úřad, a to na základě ust. § 91 odst. 6 
zákona:124

Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce, zastupuje při 

uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa trvalého nebo 

hlášeného pobytu osoby, nebo jde-li o poskytnutí pobytových sociálních služeb v zařízení 

sociálních služeb, obecní úřad obce s rozšířenou působností podle sídla tohoto zařízení.

Odst. 7) § 91 ukládá poskytovateli vydat uživateli písemné oznámení v případech, 
kdy s ním odmítne uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby. Uživatel může, 
mj. i na základě tohoto oznámení, žádat registrující orgán o přešetření situace, zda 
důvody uvedené v oznámení jsou v souladu s předpoklady stanovenými zákonem.125 
Zákonodárce rovněž upravil situace, kdy by určité osobě (uživateli) hrozila 

v důsledku neposkytnutí pomoci (sociální služby) újma na zdraví či životě. 
Podle ust. § 92 zákona o sociálních službách v takovém případě obecní úřad 
obce s rozšířenou působností:

123  Obvykle právní normy hovoří o duševní poruše a způsobilosti k právním úkonům či o li-
dech, kteří nemohou samostatně číst nebo psát. Uvedené ustanovení představuje jisté novum 
v právní úpravě.

124 Podrobně v kap. 2.3.1.1.1 o zastoupení.
125 O možnostech poskytovatele odmítnout uzavření smlouvy v kap 4.2.
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…zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba a je v takové situaci, kdy 

neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví, poskytnutí sociální 

služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu; místní příslušnost se řídí 

místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby.

Zákonodárce tímto způsobem upravil povinnost obce „poskytnout sociální 
službu“, aniž by stejným způsobem upravil povinnost poskytovatele působícího 
na daném území uzavřít s takovou osobou, kterou určí obecní úřad, smlouvu 
o poskytování sociální služby.126

Pokud taková osoba pobývá ve zdravotnickém zařízení, zjišťuje obecní úřad, 
zda je nezbytné této osobě poskytnout služby sociální péče a zprostředkovává 
možnost jejich poskytnutí. V případě, že nelze tyto služby poskytnout, sdělí tuto 
skutečnost neprodleně zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba umístěna.
Důležité ustanovení zákona o sociálních službách se týká přechodného období 
platnosti dřívějších rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče (de facto 
domovy důchodců a ústavy sociální péče).127 Uživatelé, kteří užívají sociální 
službu na základě tohoto rozhodnutí, tak de iure až do konce roku 2009 nemusí 
novou smlouvu o poskytnutí sociální služby podepsat.

Pro uživatele sociálních služeb jež využívají sociální služby na základě dřívějšího 

rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče a o úhradě za ni podle předpisů platných 

do konce roku 2006 (rozhodnutí) platí, že tato rozhodnutí zůstávají v platnosti až do 

konce roku 2009. A to v případě, pokud se uživatel a poskytovatel sociálních služeb 

nedohodnou jinak nebo se nedohodnou na jiném rozsahu poskytování sociálních 

služeb.

Pokud však uživatel užívá pobytové služby tzv. celoročního typu (např. domov 
pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory), neplatí dřívější 
rozhodnutí o ceně poskytované služby. Je tedy povinen převést poskytovateli 

celou výši příspěvku na péči, využívá-li služeb týdenních stacionářů, je povinen 
převést poskytovateli 75 % přiznaného příspěvku.

Zákon o sociálních službách počítá s uživateli i při vytváření koncepce (sítě) 
sociálních služeb na území obcí a krajů. Jedná se o tvorbu a vyhodnocování 

126  Vhodnější by bylo rozšířit v tomto smyslu pravomoc krajského úřadu a jí odpovídající povin-
nost poskytovatele službu poskytnout.

127 Podrobněji v kapitole č. 4.3.
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tzv. komunitních plánů rozvoje sociálních služeb. Plány musí zpracovávat kraje 
a mohou je zpracovávat obce. 
Pro obec platí ust. § 94 zákona, podle něhož má obec stanoveny tyto povin-

nosti, které se přímo či zprostředkovaně dotýkají potřeb uživatelů sociálních 

služeb:128

a)  Zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na 

svém území,
b)  zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních 

služeb na svém území,
c)  spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zpro-

středkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskyto-

vatelem a osobou,
d)  může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s kra-

jem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou 

poskytovány sociální služby.

 
Uživatelé sociálních služeb jsou při zpracování střednědobých plánů rozvoje 
sociálních služeb zpravidla zastoupeni prostřednictvím představitelů orga-
nizací zdravotně postižených či organizací sdružujících uživatele sociálních 
služeb.129

Obdobné úkoly má v ust. § 95 zákona uložen i kraj:
a)  Spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při 

zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi po-

skytovatelem a osobou,

b)  zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi 

na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, 

kterým jsou poskytovány sociální služby,

c)  sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců 

poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby 

poskytovány,

128 Více v kapitole 1.3.4.
129 V řadě případů se však jedná o formální zastoupení a v procesu komunitního plánování jsou 
více zohledňovány potřeby obce či poskytovatelů služeb.
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5.1.1 Povinnosti osob pobírajících příspěvek na péči

Žadatel a příjemce příspěvku musí podle ust. § 21 a 24 zákona o sociálních 
službách zejména: 

• Podrobit se lékařskému vyšetření,
• podrobit se sociálnímu šetření,
• plnit ohlašovací povinnost,
• využívat příspěvek k zajištění potřebné pomoci,
• označit blízkou (nebo jinou osobu) která poskytuje péči,
• určit, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen.

Potřebná péče může být zajišťována prostřednictvím rodinných příslušníků 
nebo jiných fyzických osob anebo prostřednictvím poskytovatelů sociálních 
služeb. Ohlašovací povinnost je stanovena do 8 dnů, kdy je nutno ohlásit 
příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností změny ve skuteč-
nostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu.
Důsledkem neplnění stanovených povinností je nepřiznání příspěvku nebo jeho 
odnětí. Při zjištění, že příspěvek není využíván na zajištění potřebné pomoci, 
může obecní úřad obce s rozšířenou působností postupovat také podle ustano-
vení o zvláštním příjemci (více o něm v kap. 1.3.1). Od roku 2008 je nutné, aby 

osoba, která poskytuje pobirateli příspěvku na péči pomoc, tuto skutečnost 

v písemné formě potvrdila. 

5.2 Smlouva jako standard č. 16 sociálních služeb

Význam smlouvy o poskytování sociální služby pro jednotlivého uživatele 
můžeme zvýraznit porovnáním smlouvy se standardy sociálních služeb.
Standardy kvality sociálních služeb (viz kapitoly č. 1.2.2 a 4.4) přinášejí sérii 
doporučení, úkolů a opatření, které musejí jednotliví poskytovatelé plnit. Cílem 
je tak zajistit: 

a) srovnatelnost kvality jednotlivých služeb navzájem,
b)  vytvořit prostředí kvalitní „dobré“ služby u jednotlivých poskytovatelů.

V uvedených znacích standardů kvality nacházíme i jejich omezení ve vztahu 
k uživateli služby. Ani jeden ze standardů explicitně nepopisuje obsah, formy 
a způsoby poskytování služby konkrétnímu uživateli. Navíc standardy kvality 
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trpí závažnými nedostatky,130 které z nich více než cílový stav dobré služby 
činí dočasný prostředek snahy o transformaci dřívějšího (zcela nevyhovujícího) 
modelu sociální péče.

Uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb by si měli být vědomi, že jejich 

vzájemná smlouva o poskytování sociální služby představuje svého druhu 

standard č. 16 dané sociální služby!

Rozumíme tím skutečnost, že všechna kritéria, pravidla, příkazy a doporučení 

jednotlivých standardů mají nalézt svůj výraz v textu uzavřené smlouvy (pří-
padně jejích součástí – např. plán osobního rozvoje klienta).
Přitom poskytovatelé jsou celým systémem sociálních služeb, inspekcí v soci-
álních službách či zřizovateli hodnoceni komplexně podle dodržování všech 
standardů sociálních služeb. Smlouva o poskytování sociální služby je v tomto 
rámci pouze jednou z hodnocených skutečností. Pro uživatele však představuje 
právní institut naprosto zásadního významu. Proto je v zájmu zejména uživa-

telů, aby kvalitě smlouvy věnovali větší pozornost, než bylo dosud obvyklé.

5.3 Smlouva o poskytování sociální služby s fyzickou osobou

Jedním z cílů, pro který byl přijímán zákon o sociálních službách, bylo posílení 
domácí péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby. K tomu rovněž směřovalo roz-
hodnutí o zavedení příspěvku na péči jako nového prvku umožňujícího uživatelům 
služeb svobodnější rozhodování o způsobech a formách jim poskytované péče.
Povinnost uvedená v předchozí části (kap. 5.1.1), a to označit osobu, která 
pobirateli příspěvku na péči tuto péči poskytuje, případně rovněž povinnost 
využívat příspěvek na péči k zajištění potřebné pomoci, vede k závěrům, podle 
nichž uživatelé musejí být schopni v případě kontroly prováděné obecním 
úřadem doložit využívání příspěvku na péči.
Zákon hovoří o této povinnosti pouze obecně, není proto možno v žádném pří-

padě požadovat po uživatelích archivaci účetních dokladů či dokonce vedení 

přehledu čerpání částek z příspěvku na péči apod.

130  O některých více v kapitole č. 4.4. Jedná se zejména o přílišnou obecnost rozhodujících 
standardů (viz prostředí a přístupnost či personální zajištění služby) a naprostou absenci 
jakéhokoliv zohlednění individuálních potřeb uživatele, které jsou primárně dány stupněm 
jeho závislosti na péči.
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V některých případech může být vhodné, nikoliv však povinné, uzavřít s fyzic-
kou pečující osobou smlouvu o poskytování sociální služby.
Jedná se o zvláštní druh smluvního ujednání, který nelze zaměňovat se smlou-
vou o poskytování sociální služby uzavíranou s registrovaným poskytovatelem 
sociální služby dle ust. § 91 zákona o sociálních službách!

Uzavření individuální smlouvy o poskytování služeb péče lze doporučit tam, 
kde se nejedná o blízký příbuzenský vztah mezi osobou závislou na pomoci 
a osobou pečující, dále v případech, kdy se jedná o dlouhodobý vztah s pečo-
vatelem, v případech, kdy je příspěvku na péči využíváno k úhradám péče od 
více fyzických osob, apod.131

Uživatel služeb péče poskytovaných fyzickou osobou si musí být vědom 
i možných nevýhod uzavření formální písemné smlouvy o jejich poskytování. 
Tato činnost, zpravidla v domácím prostředí, je charakterizována vysokým 
stupněm intimity a předpokládáme zde existenci dobrých vztahů. V některých 
případech proto může formalizace tohoto vztahu znamenat i formalizaci po-
skytovaných služeb péče. 

Uživatelé, kteří se rozhodnou tento typ smluvního ujednání uzavřít, mohou 
zvolit jednoduchou či pregnantní a podrobnou formu smluvního vztahu.132

Jednoduchý písemný smluvní vztah mezi uživatelem a osobou o něj pečující by 

měl obsahovat následující nezbytné minimum údajů:

1) kdo a s kým smlouvu uzavírá (identifi kace obou stran),
2) co je předmětem smlouvy (poskytování péče),
3)  jaký je rozsah poskytované péče (kdy, kde, v jakém časovém intervalu, 

úkony péče, popis činností),
4)  výše odměny za péči (způsob jejího stanovení, předávání za příslušné 

období, paušálně, za jednotlivé úkony, způsob předávání prostředků),
5)  ostatní ujednání (např. způsob předávání informací o úkonech péče 

a jejích případné odhlašování, informace technického charakteru jako 

131  Jako z každého pravidla i zde existují výjimky. V některých případech složitých rodinných 
vztahů je naopak vhodné základní vztahy péče upravit písemnou smlouvou či prohlášením. 
Záleží na konkrétní situaci a vztazích mezi rodinnými příslušníky.

132 Možný příklad pojetí tohoto druhu smlouvy je uveden v kapitole č. 7.4 této knihy.
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je předávání klíčů apod.),
6)  závěrečná ustanovení (platnost smlouvy, výpovědní důvody a lhůty, 

možnost odstoupení od smlouvy),
7) místo a datum uzavření smlouvy,
8) podpisy uživatele i pečující fyzické osoby.

Uživatelé sociálních služeb zpravidla přistupují k uzavření smlouvy jako k aktu, 
kterým pro sebe získávají určité výhody (služby, ubytování, péči). Ne všichni si 
uvědomují, že z uzavřeného smluvního vztahu vyplývá i řada závazků, které 
na sebe uzavřením smlouvy berou oni sami. Přinejmenším v oblasti úhrad za 
služby dochází z jejich strany k převodům fi nančních prostředků, které v roč-
ním souhrnu dosahují několik desetitisíců, výjimečně i statisíců korun. I proto 
je nezbytně nutné věnovat obsahu smlouvy o poskytování sociální služby ( jakož 
i souvisejícím ustanovením zákona o sociálních službách) vyšší pozornost, než 
dosud bývá obvyklé.
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6. Možnosti řešení sporů vyplývajících ze smlouvy 

Stejně jako v jiných právních vztazích bude i při poskytování sociálních služeb 
docházet k nedorozuměním a rozdílným pohledům smluvních stran na plnění 
sjednaných povinností. 
Z tohoto pohledu je alarmující, pokud téměř žádná z dosud uzavřených smluv 
o poskytování sociální služby neobsahuje ustanovení, kterým by si smluvní 
strany sjednaly způsob řešení případně vzniklých sporů. 
Prioritou pro řešení všech sporů, které se při poskytování sociálních služeb 
mezi poskytovateli a uživateli mohou vyskytnout by mělo být vzájemné jed-

nání. Smlouva může pro tato jednání vytvořit rámcové předpoklady. Je vhodné 
uvést pravidelné termíny, v nichž budou strany hodnotit plnění povinností, 
případně i postup tohoto hodnocení – monitoringu. V závěrečných ustanove-
ních smlouvy se doporučuje uvést závazek obou stran řešit případné neshody 
snahou o nalezení smírného řešení v rámci jednání, ještě před jejich soudním 
řešením.

6.1 Stížnosti na poskytování služby

Z hlediska poskytovatelů bývá řešení sporů chápáno jako řešení stížností, což 
je i jeden ze samostatných standardů kvality sociálních služeb.
Výkladem ( jazykovým a obsahovým) tohoto pojmu však dospějeme k závěru, 
že jeho užití pro celý proces spojený se stížnostmi v jejich obvyklém významu 
(tj. podání, evidence, řešení, informace o vyřízení) je pro užití v rámci sou-
kromoprávních vztahů nevhodný. S tímto termínem jsme se obvykle setkávali 
v situacích ve veřejnoprávní oblasti (např. stížnost proti usnesení stavebního 
úřadu, stížnost na nečinnost určitého orgánu státní správy apod.). Z podstaty 
věci samé totiž zahrnuje proces, kterým se určitý subjekt domáhá „vrchnos-
tenského“ řešení jím kritizované situace. Jinými slovy, očekává zásah určitého 
orgánu, vůči němuž není a nemůže být v rovnoprávném postavení. 
Postavení uživatele a poskytovatele sociálních služeb je (v zásadě a de iure) rov-
noprávné. Vhodnější by tudíž bylo volit termín reklamace nebo vada kvality 
vážící se k poskytované službě.

Vzhledem k tomu, že stávající právní úprava tento termín používá, je možno 

klasifi kovat následující druhy „stížností“, které se v průběhu poskytování soci-
álních služeb mohou ze strany uživatelů objevovat.
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Stížnosti určené poskytovateli: 

• stížnost na nedostatky v obsahovém pojetí služby,
• stížnost na nedostatky v organizačním pojetí služby,
• stížnost na výsledky chování pracovníka nebo pracovníků poskytovatele.

Stížnosti ostatním subjektům: 

• stížnost orgánu registrujícímu poskytovatele sociální služby,
•  stížnost ostatním orgánům určeným k ochraně vybraného okruhu 

veřejného zájmu (orgán ochrany zdraví, státní potravinářská inspekce, 
hygienická služba, orgány sociálně právní ochrany dětí apod.),

•  stížnosti ústředním orgánům státní správy (Ministerstvo práce a soci-
álních věcí, Parlament ČR),

•  stížnosti nezávislým orgánům a institucím (Veřejný ochránce práv, 
Český helsinský výbor a obdobné nestátní organizace).

V oblasti soukromoprávních vztahů upravených smlouvou o poskytování so-

ciální služby platí to, co v ostatních právních vztazích: je vhodné pokusit se 

nejprve o smírné řešení rozdílných názorů na věc, teprve selže-li vyjednávání 

a snaha o dohodu, vymáhat existující nárok právní cestou.

6.1.1 Registrace poskytovatele sociální služby

Sociální služby lze u nás v zásadě poskytovat jen na základě oprávnění k poskyto-
vání sociálních služeb, přičemž toto oprávnění vzniká rozhodnutím o registraci. 
O této registraci rozhoduje příslušný krajský úřad. U právnické osoby (nejčastější 
varianta poskytovatele služby) se jedná o krajský úřad příslušný sídlu této práv-
nické osob. Pouze pokud je zřizovatelem poskytovatele přímo ministerstvo práce 
a sociálních věcí, rozhoduje o jeho registraci toto ministerstvo.133

Zákon stanoví celou řadu podmínek nutných pro registraci služby daného po-

skytovatele. Jedná se například o povinnost poskytovatele doložit následující 
skutečnosti:
a)  podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené 

v odstavci 5 § 79 zákona o sociálních službách (viz dále),

133 V praxi se jedná o nevelký počet poskytovatelů pobytových sociálních služeb.
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b)  bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo 
poskytovat sociální služby,

c)  zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zaří-
zení sociálních služeb,

d)  vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou posky-
továny sociální služby,

e)  zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu posky-
tovaných sociálních služeb,

f )  že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o registraci, 
nebyl prohlášen konkurs, nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní nebo 
vyrovnací řízení, nebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro 
nedostatek majetku.

Z hlediska uživatele jsou významné tyto skutečnosti, které se váží k poskyto-

vané službě a které musí poskytovatel doložit v žádosti (dle § 79 odst. 5):

• název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb,
• druhy poskytovaných sociálních služeb,
• okruh osob, pro které je sociální služba určena,
• popis realizace poskytování sociálních služeb,
• popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
• časový rozsah poskytování sociálních služeb,
• kapacita poskytovaných sociálních služeb,
• fi nanční rozvaha k zajištění provozu,
•  způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb 

typu týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,

•  doklad o bezúhonnosti všech fyzických osob, které budou za poskyto-
vatele služby poskytovat,

•  doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způso-
bilost fyzických osob, které budou za poskytovatele služby poskytovat,

•  rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb 
vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,

•  doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, 
v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění 
žadatele tyto objekty nebo prostory užívat.
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Zcela zásadní je ustanovení § 82 zákona o sociálních služ-bách podle něhož, 

registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže:

•  poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uve-
dené v § 79 a 80 (většina z nich je uvedena výše),

•  poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za správní delikt 
v případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům 
sociálních služeb (k deliktům v sociálních službách viz kapitola 4.6),

•  poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality (§ 99) 
a k nápravě nedošlo ani na základě uložených opatření při inspekci 
sociálních služeb (podrobnosti v kapitolách 4.1 a 4.4). 

Zákon zakotvuje právo registrujícího orgánu (nejčastěji krajského úřadu) 
zrušit rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, a tím de iure 
odebrat oprávnění k jejich poskytování na základě výše uvedených skutečností. 
Podkladem pro dané řízení mohou být i oznámení občanů (uživatelů) na některé 
skutečnosti, které jsou v příslušných ustanoveních zákona předpokládány. 
Nejčastěji se bude jednat o porušování povinností poskytovatele stanovených 
v § 88134 (a případně § 89 – omezující opatření). Jestliže toto porušení povinností 
spočívá v nedodržování standardů kvality, může registrující orgán zrušit regis-
traci až na základě tzv. následné inspekce, tj. poskytovatel nesjedná nápravu ani 
poté, co mu jsou na základě první inspekce kvality uložena nápravná opatření.

V zásadě tak mohou mít stížnosti registrujícímu orgánu tento obsah:
•  Týkají se skutečností, které zákon obligatorně pro poskytování služeb 

stanoví, ale poskytovatel je nesplňuje. Např. poskytovatel nemá doklad 
o odborné způsobilosti fyzických osob, které u něj služby poskytují, nebo 
předložil potvrzení tzv. falešná. V tomto případě může, v kvalifi kova-
ných případech, vést stížnost až k rozhodnutí o zrušení registrace.

•  Druhý okruh tvoří stížnosti na kvalitu poskytování sociální služby, 
tj. de facto na porušování některých standardů kvality ze strany po-
skytovatele. V těchto případech bude výsledkem stížnosti nejčastěji její 
projednání s poskytovatelem, se žádostí o zjednání nápravy, bude-li 
tato vyhodnocena jako oprávněná. V úvahu připadá i vyslání inspekce 
k poskytovateli, vůči němuž stížnost směřuje.

134 Tyto povinnosti uvádíme v kapitole 4.1.
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6.1.2  Vzor stížnosti registrujícímu orgánu (krajský úřad) na nedo-

statky v kvalitě sociální služby

Krajský úřad

Moravskoslezský kraj

Hraniční 593

777 77 Ostrava

Věc: Stížnost na kvalitu sociální služby u poskytovatele sociálních služeb „Domov 

dobrého bydlení“, Přímočará 23, 666 66 Vinířov.

Obracím se na Vás s výše uvedenou stížností, kterou odůvodňuji 

takto:

1)  Domov dobrého bydlení“ se sídlem Přímočará 23, 666 66 Vinířov má u Vašeho 

krajského úřadu registrováno poskytování sociální služby „domov pro seniory“ pod 

reg. číslem 26-589623.

2)  S tímto poskytovatelem sociálních služeb jsem dne 23. 4. 2008 uzavřel smlouvu 

o poskytování sociální služby v domově pro seniory. Tuto smlouvu jsem však byl 

nucen uzavřít ve velmi krátkém termínu (na její prostudování byly vyhrazeny pouze 

dvě hodiny) a byli jsme (všichni přítomní) upozorněni, že smlouvu musíme podepsat, 

nebo nám přestane být služba poskytována a my budeme muset domov pro 

seniory opustit. Na naše připomínky k textu smlouvy nebyl brán zřetel a smlouva 

byla dopředu připravena jako neměnný text, do něhož se pouze vepsaly částky za 

objednanou stravu.

3)  V průběhu prvních měsíců poskytování služby na základě této smlouvy se ukázalo, 

že poskytovatel (alternativy):

•  Nerozlišuje služby péče poskytované uživatelům v jednotlivých stupních závislosti 

na péči a dokonce ani těmi, kteří žádný stupeň závislosti na péči nemají přiznán, 

a to tak, že neplní vůbec (v míře potřebné) povinnosti, k nimž se zavázal ve 

smlouvě o poskytování sociální služby, zejména… 

•  Nemá vypracován individuální plán rozvoje klienta, a neexistuje tak možnost 

vyhodnocování a přímé kontroly způsobů poskytování sociální služby 

konkrétnímu uživateli.
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•  Poskytovatel protiprávně odmítá vracet uživatelům poměrné částky příspěvku 

na péči v případě pobytu mimo domov pro seniory.

•  Poskytovatel poskytuje sociální službu prostřednictvím osob, které pro tuto 

činnost nemají příslušné vzdělání.

•  Poskytovatel, ač má ve smlouvě sjednán rozsah poskytování sociální služby 

dle znění stanoveného zákonem o sociálních službách pro tento druh služby 

– domov pro seniory, ve skutečnosti tento okruh služeb (uvést jaký) nezajišťuje 

vůbec a tento okruh služeb (uvést jaký) jen nedostatečně a na nízké úrovni. 

•  Poskytovatel vyžaduje hrazení vybraných úkonů péče (uvést) za plnou úhradu 

uživatele v rámci tzv. fakultativních úkonů péče, přestože tyto spadají do okruhu 

činností tzv. základních.

•  Poskytovatel nezajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů, nemá od 

uživatelů podepsán souhlas pro nakládání s citlivými osobními údaji (alternativa: 

používá a šíří fotodokumentaci a datové záznamy zobrazující jednotlivé uživatele 

i bez jejich souhlasu).

•  Poskytovatel nereagoval vůbec (v dostatečné míře) na stížnost podanou mu 

uživatelem (skupinou uživatelů) dne 23. 5. 2008 a do dnešního dne nesdělil 

stěžovateli (stěžovatelům) výsledek jejího prošetření.

•  Poskytovatel zajišťuje služby péče na oddělení pro osoby se IV. stupněm 

závislosti v nočních hodinách v počtu dvou pracovníků na 86 uživatelů služeb, 

což představuje nejen porušení zásad kvality služby (tento počet pracovníků není 

způsobilý zajistit potřeby péče o tolik uživatelů), ale vede i k přímému ohrožení 

zdraví uživatelů.

4)  Skutečnosti uvedené v čl. 3 této stížnosti dokládám… (uvedení osob, které mohou 

tato tvrzení doložit či jakýchkoliv dalších listinných i nelistinných materiálů, které 

osvědčí skutkový stav u daného poskytovatele).

Vzhledem k výše uvedenému Vás žádám o prošetření této stížnosti, sjednání nápravy 

a sdělení výsledku tohoto šetření k mým rukám v době obvyklé.

S pozdravem Jaroslav Kvalita

 uživatel sociální služby

 Domov pro seniory 

 Vinířov
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6.2  Soudní ochrana práv vzniklých na základě smlouvy o poskyto-

vání sociální služby

Z povahy soukromoprávního vztahu, kterým je smlouva o poskytování sociální 
služby vyplývá, že varianta stížnosti (viz výše) představuje jen jeden z možných 
postupů domáhání se nápravy při nedostatečném nebo nesprávném plnění 
povinností ze strany poskytovatele této služby. V soukromoprávních vztazích 
je obvyklé, že o sporech vyplývajících z jejích naplňování rozhoduje příslušný 
soud. V případech sporů vzniklých z plnění závazkových vztahů upravených 
smlouvou o poskytování sociální služby se bude jednat o příslušný okresní soud 
dle místa poskytování sociální služby. 
Existuje celá řada žalobních titulů (a jim odpovídajících typů žalob), s nimiž 
se může uživatel, ale i poskytovatel sociální služby na soud obrátit. Záležet 
bude na konkrétním porušení povinností. V úvahu tak připadají například tyto 
žaloby:

•  na vydání bezdůvodného obohacení v případech, kdy poskytovatel 
inkasuje částky – platby za sociální služby, které vůbec neposkytuje, 
požaduje úhrady plateb za ubytování a stravu nad rámec stanovený 
právním předpisem, poskytovatel zadržuje částky úroku z fi nančních 
prostředků uživatele přijatých do správy (depozita) atd.,

•  na náhradu škody způsobenou při poskytování sociálních služeb, 
včetně žaloby na náhradu škody způsobenou pracovníkem poskyto-
vatele, vzniklé na věcech vnesených a odložených, za nemajetkovou 
újmu v důsledku škody na zdraví, za nemajetkovou újmu v důsledku 
poškození cti a lidské důstojnosti uživatele apod., na náhradu škody na 
majetku (věcech) poskytovatele apod.,

•  na splnění povinností vyplývající ze smlouvy o poskytování sociální 

služby, kde předmětem žaloby může být požadavek na splnění kteréko-
liv ze sjednaných povinností poskytovatele, případně uživatele služby.

Poslední z uvedených žalob představuje prostředek, jímž se lze domáhat soudní 
ochrany před nečinností poskytovatele nebo nesprávném výkonu základních 
povinností, které ze smlouvy vyplývají. Zpravidla se bude jednat o plnění 
povinností, které jsou upraveny v částech smluv týkajících se rozsahu a obsahu 
sjednané péče.
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6.2.1  Vzor žaloby na splnění závazku poskytovatele vyplývajícího ze 

smlouvy 

V Z O R

Okresnímu soudu

v Neměnicích Trojmo!

Žalobce: Jaroslav Kvalita

 Domov pro seniory

 Prostřední ul. 12

 666 66 Vinířov

Žalovaný: Domov pro seniory

 Prostřední ul. 12

 666 66 Vinířov

 IČ: 222 22 222

o plnění závazku ze smlouvy o poskytování sociální služby

Přílohy: 4 dle textu

I.

Žalovaný, poskytovatel sociálních služeb, je dle rozhodnutí Krajského úřadu v …….. 

číslo ………. oprávněným poskytovatelem sociálních služeb, konkrétně služby domova 

pro seniory podle ust. § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žalobce 

je dle rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve Vinířově osobou 

závislou na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti č. III, tj. osobou s těžkou závislostí na 

péči a z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc a péči 

jiné osoby při většině úkonů soběstačnosti a péče o vlastní osobu.

Důkaz: rozhodnutí obecního úřadu ve Vinířově o stupni závislosti na péči navrhovatele, 

výslech navrhovatele a žalovaného,

II.

1)  Dne 27. 4. 2008 jsem jako uživatel uzavřel s žalovaným jako poskytovatelem (soci-

álních služeb) smlouvu o poskytování sociální služby na výše uvedený druh sociální 

služby – domov pro seniory.
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2)  Obsahem uvedené smlouvy, mimo jiné, je i povinnost žalovaného zajišťovat navr-

hovateli tyto úkony sociální péče:

a) poskytnutí ubytování:

1. ubytování,

2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,

b) poskytnutí stravy:

zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy 

a potřebám dietního stravování, minimálně v rozsahu 3 hlavních jídel,

c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,

4. pomoc při podávání jídla a pití,

5.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším 

prostoru,

d)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

3. pomoc při použití WC,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

1.  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů,

2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora 

při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti:

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob,

g) aktivizační činnosti:

1. volnočasové a zájmové aktivity,

2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním 

prostředím,

3.  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností,
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h)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí:

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

3)  Individuální rozsah úkonů péče, jež je žalovaný povinen žalobci poskytovat je uve-

den v příloze č. 1) výše uvedené Smlouvy o poskytování sociální služby, kterou se 

stanoví Individuální plán rozvoje klienta (žalobce).

Důkaz: Smlouva o poskytování sociálních služeb ze dne 27. 4. 2008

Individuální plán rozvoje klienta – Jaroslava Kvality ze dne 27. 4. 2008

III.

Oproti uzavřené smlouvě a její příloze č. 1 neposkytuje žalovaný žalobci vůbec tyto úkony:

• pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změna poloh,

• pomoc při základní péči o vlasy a nehty,

• pomoc při podávání jídla a pití,

• pomoc při úkonech osobní hygieny,

• pomoc při použití WC.

Ve všech uvedených případech žalovaný nezajišťuje žalobci potřebnou pomoc 

odpovídající stupni jeho závislosti na péči. Pracovníci žalovaného tuto pomoc od-

mítají s poukazem na mou samostatnost a s poukazem na nedostatek personálu. 

V časovém úseku od 20,00 hod. do 06,00 hod. není ze strany žalovaného zajištěn 

odpovídající počet pracovníků, kteří by mohli tyto úkony péče žalobci poskytovat, 

neboť na jednom patře domova pro seniory, kde je ubytováno 49 seniorů se stupněm 

závislosti na péči II. – IV. dle zákona o sociálních službách, je k dispozici pouze jeden 

pracovník/pracovnice žalovaného.

Důkaz: výslech žalovaného, žalobce a svědků: Jaroslava Uhlíře, Jiřiny Konopáskové, 

Aleny Černé, všichni bytem Domov pro seniory, Vinířov.



182

IV.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem požaduji vydání tohoto 

 

rozsudku:

Žalovaný je povinen poskytovat žalobci služby péče podle smlouvy o poskytování 

sociální služby ze dne 27. 4. 2008 takto:

•  pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změna poloh – v kteroukoliv denní i noční 

hodinu dle skutečné potřeby žalobce, bez zbytečného odkladu, a to do deseti 

minut od žádosti žalobce,

•  pomoc při základní péči o vlasy a nehty – dle skutečné potřeby žalobce, pomoc 

při péči o vlasy nejméně 2x denně a péči o nehty nejméně 1x za pět dní,

•  pomoc při podávání jídla a pití – dle skutečné potřeby žalobce, poskytnutí 

pomoci při konzumaci 3 hlavních jídel a dvou svačin denně a pomoc při pití, která 

zahrnuje i dohled nad pitným režimem žalobce, vždy na požádání, dle potřeby 

žalobce nejméně 5x v době od 06,00 do 20,00 hod. a 1x v době od 20,00 do 

06,00 hod.,

•  pomoc při úkonech osobní hygieny – dle skutečné potřeby žalobce, pomoc při 

běžných úkonech osobní hygieny (mytí rukou, obličeje) nejméně 2x denně a pomoc 

při celkové hygieně (sprchování, koupel) nejméně 1x denně, zpravidla v době od 

19,00 do 21,00 hod.,

•  pomoc při použití WC – dle skutečné potřeby žalobce v denních i nočních 

hodinách.

Žalovaný je dále povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení do 3 dnů od právní 

moci rozsudku.

V Domažlicích dne 28. 8. 2008 
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6.2.2 Vzor návrhu na vydání platebního rozkazu 

Jedná se o návrh, který mohou využít obě strany smluvního vztahu, jehož předmětem 
je poskytování sociálních služeb. V praxi se častěji bude jednat o případy, kdy uživatel 
nebude poskytovateli řádně a včas či vůbec hradit částky úhrad za péči, případně 
ubytování a stravu. V těchto případech je možno požádat soud přímo o vydání 
platebního rozkazu namísto běžné žaloby na úhradu dlužné částky.

V Z O R

Okresnímu soudu

v Neměnicích Trojmo!

Navrhovatel: Domov pro seniory

Prostřední ul. 12

666 66 Vinířov

IČ: 222 22 222 

Žalovaný: Jaroslav Dlužný

Dolní ulice 2 

666 66 Rakvice u Vinířova

o částku 25 108,- Kč s příslušenstvím.

I.

Navrhovatel uzavřel s žalovaným dne 27. 4. 2008 smlouvu o poskytování sociální 

služby. Na základě této smlouvy navrhovatel poskytoval žalovanému sociální služby 

od uvedeného data až do 30. 6. 2008 v tomto rozsahu: služby sociální péče, ubyto-

vání a stravu. Žalovaný byl povinen na základě uzavřené smlouvy hradit navrhovateli 

měsíčně tyto částky úhrad:

a)  úhradu za péči ve výši přiznaného příspěvku na péči dle zvláštního právního 

předpisu ve výši 4 000,- Kč měsíčně,

b) úhradu za ubytování ve výši 120,- Kč za kalendářní den,

c) úhradu za stravu ve výši 135,- Kč za kalendářní den.

Důkaz: smlouva o poskytování sociální služby z 27. 4. 2008

výslech navrhovatele a žalovaného



184

II.

1)  Navrhovatel řádně a v obvyklé kvalitě poskytoval v období od 27. 4. do 30. 6. 2008 

služby uvedené v čl. I písm. a), b) a c) tohoto návrhu a žalovaný dosud neuhradil 

stanovené částky úhrad, a to ani zčásti. Navrhovatel písemně vyzval žalovaného 

k úhradě dlužných částek doporučenými dopisy ze dne 20. 5. a 20. 6. 2008. 

2)  Ke dni 30. 6. činí dlužná částka: 

a) za ubytování 120,- Kč à den, tj. za 65 dní 7 800,- Kč,

b) za stravu 135,- Kč à den, tj. za 65 dní 8 775,- Kč,

c)  za péči 533,- Kč jako poměrná část příspěvku na péči za měsíc duben 

a 2 x 4000,- Kč celá výše příspěvku na péči za měsíce květen a červen, 

tj. celkem 8 533,- Kč,

celkem činí dlužná částka k 30. 6. 2008 25 108,- Kč.

Důkaz: kopie dopisů s výzvou k úhradě dlužných částek

III.

Vzhledem k výše uvedeného navrhujeme, aby soud vydal 

platební rozkaz,

podle kterého, je žalovaný povinen zaplatit navrhovateli částku 25 108,- Kč s 9% 

úrokem z prodlení od 1. 7. 2008 do zaplacení135 a náklady řízení, to vše do 15 dnů od 

doručení platebního rozkazu. 

Ve Vinířově dne 1. 7. 2008  Za navrhovatele:

135  Konkrétní úpravu (výši) úroku z prodlení řeší nařízení vlády č. 163/2005 Sb., kterým se 
stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku. Podle něj 
„výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, 
zvýšené o sedm procentních bodů. V každém kalendářním pololetí, v němž trvá prodlení 
dlužníka, je výše úroků z prodlení závislá na výši repo sazby stanovené Českou národní ban-
kou a platné pro první den příslušného kalendářního pololetí.“
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Existuje několik dalších možností, jak formulovat v žalobním návrhu svůj požadavek. 
Vždy bude záviset na konkrétním druhu a intenzitě porušení povinností smlouvou 
stanovených. Pro všechny situace pak platí, že není vhodné mechanicky převzít 
vzory žalob a podání, ať již jsou zpracovány kýmkoliv. Tyto jsou určeny a mohou 
sloužit k orientaci v daném problému a jako vodítko pro zpracování vlastních návrhů. 
V odůvodněných případech je vhodné využít poradenské podpory v rámci 
odborného sociálního poradenství nebo přímo služeb v dané oblasti se orien-
tujících advokátů.
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7 Vzorové smlouvy o poskytování sociálních služeb 

Tvorba a zejména využití tzv. vzorových smluv je vždy problematické. Právní 

vztah136 je svou povahou vždy individuální úpravou práv a povinnosti subjektů, 
které se rozhodly jej uzavřít. Zvláště to platí v případě sociálních služeb. Na 
jedné straně představují předložené (nebo jiné) vzory žádoucí vodítko pro po-
skytovatele i uživatele sociálních služeb a relativně zjednodušují jejich pozici při 
sjednávání smlouvy. Zejména v ustanoveních, která vyžadují potřebný stupeň 
právní „precizace“ a tomu odpovídající právní vzdělání. 
Na druhé straně, a svědčí o tom i informace uvedené v kapitole 4, umožňuje 
existence vzorových smluv jejich uzavírání způsobem, který není, z dlouhodo-
bého hlediska, v zájmu ani jedné ze smluvních stran. Jedná se o případy „bez-
duchého“ převzetí částí nebo celku vzorových příkladů. I pro smluvní vztahy, 
které jsou z povahy věci samé neopakovatelné a jedinečné. Z tohoto důvodu 
ani dále uvedené vzorové texty nejsou vypracovány zcela jednotně a obsahují 
i odlišná ustanovení (např. práva a povinnosti smluvních stran, rozsah služby, 
identifi kační údaje u smluvních stran), tak, aby byla možná jejich další tvořivá 
úprava. Považujeme za nevhodné použít vzorový text jako celek do individuální 
smlouvy o poskytování sociální služby! 

Smlouva o poskytování sociální služby musí být podepsána po rozsáhlém 

vyjednávání mezi oběma stranami. Základním úkolem tohoto jednání je poznat po-

třeby uživatele a možnosti poskytovatele a individuální aspekty tohoto vztahu poté 

formulovat do příslušného smluvního ujednání. Tzv. vzorová smlouva představuje 

pouze vodítko a základ smluvního ujednání, které musí být přísně individualizováno.

136 Viz jeho charakteristika a popis v kapitole 2.3 této knihy.
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7.1  Vzorová smlouva pro domov pro zdravotně postižené (alter. 

domov pro seniory) 

V Z O R

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče

v domově pro osoby se zdravotním postižením

(dále jen smlouva),

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále jen zákon)

Uživatel: ...................................narozen: .................. , rodné číslo: ...................
bydliště:  ............................................................................................................
bankovní spojení:  .............................................................................................

(varianta: zastoupen opatrovníkem:................................................................. , 
ustanoveným rozhodnutím Okresního soudu v: ..............................................., 
ze dne: ........................................................ , č. j.: ............................................., 
trvale bytem: ..................................................................................................... )
v textu této smlouvy dále jen „uživatel“,

a

Domov Radost
se sídlem: ........................................................................................................... , 
IČ: .................................................. , bankovní spojení:.................................... ,
Číslo účtu: ......................................., číslo registrace ........................................ ,
tel.: ................................................... , e-mail: .................................................... ,
zastoupený ředitelkou:.......................................................................................
v textu této smlouvy dále jen „poskytovatel“.
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I.

Druh sociální služby

1)  Služby Domova pro osoby se zdravotním postižením Radost, 
ul. Nekonečná 23, 678 91 Horní Dolní (v textu této Smlouvy dále jen 
„Domov Radost“), jsou poskytovány občanům (dětem, mládeži a dospělým 
osobám) s mentálním postižením různého stupně a případným přidruže-
ným zdravotním postižením (alternativa: tělesným, řečovým, sluchovým 
nebo zrakovým postižením).

2)  Cílem služby je pomoc uživateli žít s  přihlédnutím k  míře jeho postižení 
v maximální možné míře běžným způsobem života, v případě potřeby 
nahradit přirozené sociální prostředí, poskytnout celoroční ubytování 
a stravování, výchovu a vzdělávání, rozvoj pracovních dovedností a ná-
vyků, náplň volného času, prostor k přiměřenému sebeuplatnění a získávání 
sebedůvěry, umožnit mu co největší soběstačnost a nezávislost s ohledem na 
druh a stupeň postižení. 

II.

Předmět Smlouvy

1)  Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli Domova Radost služby v roz-
sahu základních činností specifi kovaných v čl. III. této Smlouvy a „Projektu 
osobního rozvoje uživatele“, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

2)  Poskytovatel může dle možností zajišťovat tzv. fakultativní činnosti nad rá-
mec činností uvedených v čl. III. Jejich rozsah je uveden v příslušné vnitřní 
směrnici poskytovatele a je konkretizován pro potřeby uživatele v „Projektu 
osobního rozvoje uživatele“.

3)  „Projekt osobního rozvoje uživatele“ je přijímán k datu nástupu uživatele 
do Domova Radost. Je sestavován v souladu s vnitřním předpisem posky-
tovatele v průběhu jednání se zájemcem o službu a dále je za součinnosti 
uživatele i poskytovatele v pravidelných intervalech, nejméně jedenkrát za 
půl roku, vyhodnocován a v případě potřeby upravován.

4)  Uživatel se zavazuje za poskytování služeb (základních činností), popř. 
fakultativních činností, zaplatit Smlouvou sjednanou úhradu.
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III.

Základní činnosti

Poskytovatel zajišťuje základní činnosti v rozsahu následujících úkonů:

1) Základní sociální poradenství:
•  poskytování potřebných informací přispívajících k řešení nepříznivé 

sociální situace uživatele. 
2) Poskytnutí stravy:

•  zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální vý-
živy a potřebám dietního stravování v rozsahu 3 hlavních jídel a dvou 
vedlejších jídel, včetně zajištění pitného režimu,

•  stravování probíhá na základě jídelního lístku zveřejněného jeden 
týden předem,

•  podrobnosti o poskytování stravy, zejména druzích vhodného jídla a způso-
bech podávání stravy jsou obsaženy v Plánu osobního rozvoje uživatele.

3) Poskytnutí ubytování:
•  v jedno/dvoulůžkové/třílůžkové bytové jednotce č. … v 1. nadzem-

ním podlaží Domova Radost sestávající z pokoje o podlahové ploše 
14,80 m2, sociálního zařízení (bezbariérové WC a sprchový kout, umý-
vadlo, toaletní polička se zrcadlem, koš odpadkový, polička na mýdlo, 
dávkovač mýdla, držák na toaletní papír, zásobník toaletního papíru, 
věšák – 2 ks, štětka na WC) o podlahové ploše 5 m2 a předsíně (popis 
vybavení: věšáková stěna) o podlahové ploše 4,36 m2, 

•  pokoj je vybaven následujícím nábytkem a elektrospotřebiči: stůl pra-
covní (1 ks), stolek pod kuchyňskou linku (1 ks), kuchyňská linka (1 ks), 
dvouplotýnkový elektrický vařič (1 ks), elektricky ovládané polohovací 
a zvedací lůžko + matrace (1 ks), noční stolek (1 ks), křeslo (1 ks), závěsná 
police (1 ks), skříň (1 ks),

•  po dohodě s poskytovatelem si uživatel může na vlastní náklady 
vybavit bytovou jednotku vlastním nábytkem a elektrospotřebiči. Ve 
vícelůžkových bytových jednotkách je souhlas poskytovatele s umís-
těním vybavení uživatele podmíněn písemným souhlasem ostatních 
uživatelů. V těchto bytových jednotkách zajišťuje předepsané revize 
elektrospotřebičů ve vlastnictví uživatelů poskytovatel na náklad uži-
vatele, který je vlastníkem daného spotřebiče,
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•  poskytovatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů specifi kovaných 
v čl. IX. Smlouvy poskytnout uživateli ubytování na nezbytnou dobu 
náhradním způsobem, popř. uživatele přestěhovat na jinou bytovou 
jednotku. O této skutečnosti poskytovatel uživatele vhodným způso-
bem informuje,

•  mimo bytovou jednotku může uživatel způsobem obvyklým společně 
s ostatními uživateli užívat také všechny ostatní prostory Domova 
Radost určené uživatelům,

•  v ceně ubytování je zahrnuto topení, dodávka teplé a studené vody 
a elektřiny, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla 
a ošacení, žehlení, odvoz komunálního a nebezpečného (infekčního) 
odpadu, 

•  uživatel je povinen řádně užívat prostory vyhrazené k jeho ubytování, 
neprovádět v nich žádné změny bez souhlasu poskytovatele a neumož-
nit přístup do těchto prostor osobám v Domově Radost neubytovaným 
bez předchozího souhlasu zaměstnance poskytovatele.

4) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
• pomoc při úkonech osobní hygieny,
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
• pomoc při použití WC.

5) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
• pomoc při oblékání a svlékání, včetně speciálních pomůcek,
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
• pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
•  pomoc a podpora při podávání jídla a pití (příp. enterální aplikace stravy),
•  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

i vnějším prostoru.
6) Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

• pracovně-výchovná činnost,
•  nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností,
•  vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo 

pracovního uplatnění,
• volnočasové a zájmové aktivity,
• rehabilitační ošetřovatelství.
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7) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
•  podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních 

zdrojů,
•  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a pod-

pora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování uživatele. 
8) Sociálně terapeutické činnosti:

•  socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udr-
žení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 
začleňování uživatele.

9)  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 
záležitostí:
•  Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a opráv-něných 

zájmů.
10)  Zajištění zdravotní péče (v souladu s § 22 písm. d) a e) zákona č. 48/1997 Sb., 

v platném znění),
•  uživateli je odborně způsobilými zaměstnanci poskytovatele poskytována 

ošetřovatelská a zdravotní péče, a to na základě ordinace ošetřujícího 
lékaře uživatele, 

•  poskytovatel nezajišťuje uživateli lékařskou péči prostřed-nictvím 
vlastního či smluvního lékaře. Uživatel se zavazuje informovat svého 
smluvního praktického lékaře před nástupem do Domova Radost, že 
bude uživatelem rezidenční sociální služby, a využívat péči tohoto lékaře 
v rozsahu daném obecně závaznými právními předpisy, včetně využívání 
tzv. návštěvní služby v případě potřeby i v prostorách Domova Radost. 

11)  Rozsah činností uvedených v čl. III. odst.1) – III. odst. 10) a způsob jejich 
naplňování vyplývá ze zařazení uživatele do oddělení se zvýšenou mírou 
podpory (určeného uživatelům ve IV. stupni závislosti na péči dle zákona 
o sociálních službách) a je spolu s osobním cílem uživatele specifi kován 
v „Projektu osobního rozvoje uživatele“. V případech, kdy uživatel vzhledem 
ke stupni rozumové a volní vyspělosti nebo dalších omezení vyplývajících 
z jeho zdravotního postižení nemůže zvládnout úkony uvedené v čl. III. 
odst. 1) – odst. 9) sám nebo s částečnou pomocí, rozumí se slovy „pomoc“, 
„podpora“ a „zprostředkování“ zajištění těchto úkonů poskytovatelem.
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IV.

Místo a čas poskytování sociální služby

1)  Základní činnosti poskytuje poskytovatel v domově pro osoby se zdravotním 
postižením Radost, Horní Dolní 21, příp. také v prostorách ........................

  (alternativa: uvedení místa, dílny apod., kam uživatel služby pravidelně 
odchází na část dne), s výjimkou dnů uvedených v čl. IX. této Smlouvy. 

2)  Základní činnosti realizované v Domově Radost poskytuje poskytovatel ne-
přetržitě, (celoročně) po dobu platnosti Smlouvy, s výjimkou dnů uvedených 
v čl. IX. této Smlouvy.

3)  Fakultativní činnosti poskytuje poskytovatel v místě a čase sjednaném 
a uvedeném v „Projektu osobního rozvoje uživatele“.

V.

Výše úhrady a způsob jejího placení

1) Základní sociální poradenství je poskytováno bezplatně.
2)  Uživatel je povinen zaplatit úhradu v částce celkem 160,- Kč denně za úkony 

uvedené v čl. III. odst. 3) – poskytnutí ubytování.
3)  Uživatel je povinen zaplatit úhradu v částce celkem 140,- Kč denně za 

stravu uvedenou v čl. III. odst. 2), z toho 20,- Kč za snídani, 70,- Kč za oběd 
a 50,- Kč za večeři. 

4)  Uživatel je v souladu s ustanovením § 73 odst. 4 písm. a) zákona povinen za-
platit za poskytování péče v rozsahu specifi kovaném v čl. III. odst. 4) – odst. 9) 
Smlouvy za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči. 

5)  Pokud uživatel, i v některém měsíci, nebude mít vlastní příjem nebo jeho pří-
jem nepostačí na úhradu nákladů, poskytovatel navrhne v souladu s § 71 odst. 
3 zákona třetí osobě (rodiči uživatele, kterému je sociální služba poskytována) 
uzavření dohody o spoluúčasti na úhradě nákladů. Případné neuzavření této 
dohody nemá vliv na poskytování služeb podle této smlouvy.

6)  Pokud by uživateli po zaplacení úhrady za ubytování a stravu podle čl. V. 
odst. 2) a 3) za kalendářní měsíc nezůstala částka ve výši alespoň 15 % jeho 
měsíčního příjmu, částky úhrady se přiměřeně sníží. Podmínkou postupu 
poskytovatele podle tohoto článku Smlouvy a souvisejících ustanovení 
zákona je, že uživatel řádně a včas doloží poskytovateli prokazatelným 
způsobem výši svých příjmů dle § 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním 
a existenčním minimu.
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7)  Pokud by v některém kalendářním měsíci uživatel neměl žádný příjem, 
úhradu za ubytování a stravu podle čl. V. odst. 2) a 3) za tento kalendářní 
měsíc neplatí. Podmínkou postupu poskytovatele podle tohoto článku 
Smlouvy a souvisejících ustanovení zákona je, že uživatel řádně a včas tuto 
skutečnost doloží poskytovateli.

8)  Za každý celý den, tj. 24 hodin po sobě jdoucích (alternativa: od 0.00 do 
24.00 hod.) pobytu uživatele mimo Domov Radost je mu vrácena poměrná 
část uhrazeného příspěvku na péči. 

9)  V případech pobytu uživatele mimo Domov Radost a při splnění podmínek 
pro odhlašování stravy, které jsou uvedeny ve vnitřním předpisu poskyto-
vatele je uživateli vrácena poskytovatelem částka tzv. surovinové hodnoty 
stravy řádně odhlášené neodebrané stravy. Výši této surovinové hodnoty 
stanoví Pokyn ředitele č. I./2008, kterým se upravují činnosti v oblasti 
zajištění stravy.

10)  Částka úhrady za bydlení se při pobytu uživatele mimo Domov Radost ne-
vrací. Výjimkou je souvislý pobyt uživatele mimo Domov Radost po dobu 
delší než pět souvisle po sobě jdoucích dní, kdy od šestého dne se uživateli 
vrací 30 % částky uvedené v čl. V. odst. 2) a od dvacátého dne se vrací 60 % 
takto určené částky a v případech dle čl. IX. odst. 3), kdy se uživateli vrací 
plná výše úhrady dle čl. V. odst. 2) této smlouvy.

11)  Činnosti sjednané v čl. II. ods. 2) této Smlouvy jako fakultativní se posky-
tují za plnou úhradu nákladů těchto činností a uživatel je hradí způsobem 
uvedeným ve vnitřním předpisu poskytovatele pro poskytování a úhradu 
fakultativních činností.

12)  Za dny uzavření Domova Radost z důvodů uvedených v čl. IX. odst. 2) 
této Smlouvy není uživateli stanovena žádná úhrada. 

13)  Uživatel se zavazuje a je povinen hradit úhrady za ubytování a stravování 
předem, a to bezhotovostně na bankovní účet poskytovatele uvedený 
v záhlaví této Smlouvy. Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele 
nejpozději do pátého dne kalendářního měsíce, za který má být zaplacena, 
s výjimkou částky příspěvku na péči, který uživateli náleží dle příslušných 
ustanovení zákona. Tuto částku je uživatel povinen převést na bankovní 
účet poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy nejpozději do 5. dne po 
jejím obdržení. Jako variabilní symbol uživatel uvede své rodné číslo.
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14)  Poskytovatel je povinen předložit uživateli vyúčtování úhrady podle této 
Smlouvy za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne v kalendářním 
měsíci, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž poskytovatel vyúč-
tování předkládá.

15)  Přeplatky na úhradách za služby poskytovatele podle čl. V. odst. 2) -V. 
odst. 4) a V. odst. 9) a odst. 10) této Smlouvy je poskytovatel povinen vrátit 
na účet uživatele uvedený v záhlaví této Smlouvy nejpozději do konce 
kalendářního měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, za nějž 
poskytovatel předkládá vyúčtování.

16)  Uživatel je povinen doložit poskytovateli změnu výše přiznaného příspěvku 
na péči, stejně tak změnu výše ostatních příjmů v případě, že využívá usta-
novení § 73 odst. 3 zákona a čl. V. odst. 6) a 7) Smlouvy, a to nejpozději do 
jednoho týdne od uskutečnění příslušné změny. Smluvní strany se dohodly, že 
v případě uvedeném v předchozí větě, od téhož měsíce, v němž byl uživateli 
přiznán příspěvek na péči, invalidní důchod či došlo k výplatě jiné částky 
ostatních příjmů, bude formou dodatku ke Smlouvě změněna výše úhrady za 
poskytované služby.

17)  Neoznámil-li uživatel poskytovateli změnu výše svého příjmu dle čl. V. 
odst. 6), je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč. 
Zaplacením smluvní pokuty není uživatel zproštěn povinnosti zaplatit 
úhradu za poskytované služby.

18)  Uživatel se zavazuje přistoupit na změnu výše úhrady (dodatkem ke Smlouvě) 
např. při změně ceny stravy, změně výše příspěvku na péči nebo jiných pří-
jmů, přiznání invalidního důchodu, změně schopností služeb vyplývajících 
z jeho potřeb a při změně obecně závazných právních předpisů upravujících 
úhrady za sociální služby, a to do výše stanovené tímto předpisem. 

VI.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem 

pro poskytování sociálních služeb

1)  Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s následujícími vnitřními předpisy 
poskytovatele:
•  Provozní řád domova pro osoby se zdravotním postižením Domov Radost, 
•  Směrnice č. I./2008, kterou se upravují činnosti v oblasti zajištění stravy 

uživatelů a zaměstnanců,
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•  Směrnice č. II/2007, kterou se stanoví postup při přijímání a vyřizování 
stížností uživatelů, 

•  Směrnice č. III/2007 pro zpracování plánů osobního rozvoje 
uživatele, 

•  Směrnice č. IV/2007 pro poskytování fakultativních činností a jejich 
úhrady uživatelem,

• Směrnice č. V/2007 o ochraně osobních údajů u poskytovatele.
2)  Uživatel prohlašuje, že výše uvedená vnitřní pravidla mu byla objasněna 

způsobem přiměřeným míře jeho postižení. 
3)  Zákonný zástupce uživatele prohlašuje, že se seznámil s vnitřními pravidly 

uvedenými v odst. 1) tohoto článku smlouvy a v rozsahu odpovídajícím jeho 
postavení je bude dodržovat.

4)  Poskytovatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti dnů 
po přijetí novel vnitřních předpisů v uvedených v odst. 1) tohoto článku 
smlouvy nebo přijetí nových vnitřních směrnic, které se dotýkají uživatele 
služby, seznámit vhodným způsobem uživatele a jeho zákonného zástupce 
s jejich zněním.

VII.

Další práva a povinnosti poskytovatele a uživatele

1) Práva, povinnosti a závazky poskytovatele:

a)  Jednat s uživatelem vždy jako s rovnoprávným člověkem, na nezbytnou 
míru a pouze na základě zákona omezovat zasahování do jeho práv 
a respektovat jeho lidskou důstojnost. Posilovat sebevědomí uživatele 
a vědomí jeho lidské hodnoty.

b)  Dodržovat pravidla pro nakládání s osobními údaji uživatele a to 
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů s tím, 
že všechny osobní údaje osoby bude shromažďovat a zpracovávat 
pouze pro potřeby spojené se zajištěním pobytu v domově. Tyto údaje 
nebudou zpřístupněny či sdělovány nepovolaným fyzickým či právnic-
kým osobám a nebudou použity k jinému, než výše uvedenému účelu.

c)  Vyřizovat stížnosti a podmínky uživatele na kvalitu služby řádně 
a včas způsobem uvedeným ve vnitřní směrnici č. 2/2007 o přijímání 
a vyřizování stížností.
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d)  Přiměřeně k míře postižení vést uživatele k maximální míře sebeob-
sluhy a co nejmenší závislosti na okolí. Poskytovat uživateli podporu 
a vedení v zajišťování důstojných životních podmínek v oblasti péče 
o vlastní osobu a osobní věci.

e)  Spolupracovat s uživatelem a jím určenými subjekty na tvorbě „Projektu 
osobního rozvoje uživatele“, jeho aktualizacích a hodnoceních.

f )  Bez zbytečného odkladu informovat zákonného zástupce nebo jím 
určenou osobu o případném zhoršení zdravotního stavu uživatele 
a neprodleně o jakýchkoliv, úrazech, náhlých změnách zdravotního 
stavu či tělesné integrity. 

g)  Umožňovat uživateli co největší začlenění do společnosti a účast na 
různých aktivitách, a to i veřejných, a účinně zabraňovat jeho případné 
stigmatizaci. Poskytovat uživateli bezpečí a ochranu vždy s přihlédnu-
tím k právu na přiměřené riziko.

h)  Chránit a respektovat soukromý majetek uživatele a učinit taková opat-
ření, aby se minimalizovalo nebezpečí jeho odcizení nebo zničení.

i)  Hájit zájmy uživatele jako prioritní (i v případě eventuální kolize zájmů uživa-
tele se zájmy jeho zákonného zástupce nebo zaměstnance poskytovatele).

j)  Respektovat právo uživatele na možnost podání stížností na poskyto-
vanou službu.

k) Na požádání vést evidenci kapesného uživatele.

2) Práva, povinnosti a závazky uživatele:

a)  Seznámit se s cíli služby, kterou bude využívat. Aktivně se podílet na 
realizaci dohodnutého „Projektu osobního rozvoje uživatele“.

b)  Uživatel souhlasí se zjišťováním, shromažďováním, používáním 
a uchováváním svých osobních údajů, včetně údajů citlivých poskyto-
vatelem pro účely poskytování sjednané sociální služby, a to způsobem 
stanoveným v zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

c)  Obracet se na kteréhokoliv pracovníka poskytovatele s náměty, při-
pomínkami stížnostmi na obsah a kvalitu poskytované sociální služby 
a v přiměřené době být, v souladu s vnitřní směrnicí č. 2/2007, o při-
jímání a vyřizování stížností, vyrozuměn o způsobu řešení podnětu 
či stížnosti. Tímto ustanovením není dotčeno právo uživatele podávat 
stížnosti i dalším orgánům a institucím.
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d)  Uživatel má právo rozhodnout v každém individuálním případě o pří-
pustnosti pořizování a zveřejňování fotografi ckých a audio-vizuálních 
záznamů o své osobě.

e)  Před nástupem se podrobit u svého smluvního praktického lékaře 
dvěma ze tří očkovacích dávek proti virové hepatitidě typu B, přičemž 
mezi 1. a 2. dávkou je časová prodleva 6 týdnů. Očkování se nemusí 
podrobit uživatel, jehož ošetřující lékař písemně potvrdí, že prodělal 
virovou hepatitidu B či má prokázaný vysoký fi tr protilátek proti 
HbsAG.

f)  Dodržovat ustanovení vnitřních předpisů poskytovatele, se kterými byl 
seznámen a které jsou vydány v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a jsou přílohou této smlouvy.

g)  Vybavit se osobními věcmi a předměty osobní potřeby dle seznamu, 
který je jako příloha č. nedílnou součástí Smlouvy.

h)  Spolupracovat se zaměstnanci poskytovatele a dalšími subjekty zajišťu-
jícími realizaci sociální služby.

i)  Chovat se ohleduplně a s respektem k ostatním uživatelům i k zaměst-
nancům poskytovatele. Respektovat soukromí ostatních uživatelů 
a osobní vlastnictví uživatelů a zaměstnanců poskytovatele.

j)  Respektovat pokyny a doporučení zaměstnanců poskytovatele. 
V případě pochybností o správnosti jejich postupu řešit nejasnosti s ve-
doucím Domova Radost. Není-li to možné, se statutárním zástupcem 
poskytovatele.

k)  S přihlédnutím ke stupni rozumové a volní vyspělosti nemluvit před 
ostatními uživateli negativně o sobě samém, o svém postižení a zdra-
votním stavu, nemluvit negativně o zaměstnancích poskytovatele 
ani o jiných uživatelích. Jakékoli problémy řešit přiměřeně (s patro-
nem, vedoucím Domova Radost, popř. se statutárním zástupcem 
poskytovatele). 

l)  Plnit řádně a včas povinnosti, které by uživateli mohly vzniknout v sou-
vislosti s užíváním radiopřijímače a televizoru, které jsou majetkem 
uživatele a jsou jím užívány v jeho bytové jednotce. 

m)  Umožnit vstup do užívané bytové jednotky pověřeným zaměstnan-
cům poskytovatele i v době své nepřítomnosti. Cizím osobám, jejichž 
přítomnost je nutná z důvodu zajištění ochrany zdraví, hygieny 
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a bezpečnosti uživatele (bezpečnostní technik, orgány Hasičského zá-
chranného sboru, hygienické služby apod.), umožnit vstup do užívané 
bytové jednotky v přítomnosti zaměstnance poskytovatele.

n)  Chovat se tak, aby předcházel vzniku jakýchkoliv škod na majetku 
vlastním, ostatních uživatelů i poskytovatele a škodám na zdraví. 

o)  Přiměřeně dodržovat poskytovatelem doporučené návštěvní hodiny 
uvedené v provozním řádu Domova Radost. Tímto ustanovením není 
dotčeno právo uživatele na kontakt se zákonným zástupcem a dalšími 
blízkými osobami. 

p)  S přihlédnutím k míře svých rozumových schopností upozornit za-
městnance poskytovatele na změnu svého zdravotního či psychického 
stavu.

VIII.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1) Smlouva může být vypovězena pouze písemně.
2)  Uživatel může od smlouvy odstoupit kdykoliv v průběhu sjednané adap-

tační doby a dále výpovědí kdykoli bez udání důvodu. Výpovědní lhůta 
pro výpověď uživatelem činí jeden měsíc a počíná běžet dnem následujícím 
po doručení výpovědi.

3)  Poskytovatel může odstoupit od smlouvy v průběhu sjednané adaptační 
doby kdykoli bez udání důvodu a po jejím uplynutí pouze výpovědí z těchto 
důvodů: 

A.  jestliže uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy 
a vnitřních předpisů poskytovatele. Za hrubé porušení Smlouvy se 
považuje zejména:

a.  uživatel neoznámí výši svého příjmu nebo jeho změn v případech 
uvedených v čl. V. odst. 6), 7) a 13) této Smlouvy,

b.  uživatel nezaplatí úhrady za služby (ubytování, strava, péče) ani 
v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě, 

c.  uživatel odmítne uzavřít dodatek ke Smlouvě, jímž se mění výše 
úhrady v souladu s ust. čl. V odst. 18),

d.  v případě využívání služeb v malém rozsahu, tj. dlouhodobé 
nepřítomnosti uživatele (nad 100 dnů ročně). Do počtu dní podle 
předchozí věty se nezahrnují dny, po které je uživatel dlouhodobě 
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odhlášen z pobytu z důvodu takových změn zdravotního či psychic-
kého stavu, které odpovídají zdravotnímu stavu uvedenému v § 36 
vyhl. MPSV č. 505/2006 Sb., tj. zdravotní stav uživatele vyžaduje 
poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo v případě 
závažného infekčního onemocnění uživatele podléhajícího hlášení 
o infekčním onemocněním ohrožujícím zdravotní stav ostatních 
uživatelů a zaměstnanců poskytovatele, který není schopen zajistit 
nezbytná opatření k zamezení šíření onemocnění (v souladu s § 62 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví)

e.  uživatel užívá násilí vůči druhým osobám nebo je vážně ohrožuje, 
dopouští se krádeží, alkoholismu, toxikomanie, nebo jiné trestné 
činnosti,

B.  Uživatel se dopouští jiného, méně závažného nebo opakovaného (4x 
v průběhu šesti měsíců) porušování vnitřních předpisů poskytovatele.

4)  Výpovědní lhůta pro výpověď danou poskytovatelem činí jeden měsíc, 
s výjimkou výpovědního důvodu dle odst. 3 písm. b) tohoto článku smlouvy 
kdy činí pět dnů, a počíná běžet dnem následujícím po doručení výpovědi. 
Výpověď je doručena na adresu uživatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, 
a to dnem převzetí výpovědi uživatelem nebo marným uplynutím úložní 
lhůty stanovené držitelem poštovní licence.137 

5)  Účinky odstoupení od smlouvy v průběhu adaptační doby nastávají třetí 
den po oznámení odstoupení druhé smluvní straně.

6)  Při výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy ze strany poskytovatele budou 
uživateli v případě jeho zájmu poskytnuty informace o alternativních 
sociálních službách.

IX.

Ostatní ujednání

1)  V případě mimořádných a nepředvídatelných skutečností či zásahu vyšší 
moci, které poskytovateli znemožní naplnit běžný obsah jednotlivých re-
gistrovaných služeb, si poskytovatel vyhrazuje právo jednotlivé služby na 
nezbytnou dobu sloučit či uzavřít a poskytnout službu na nezbytnou dobu 
náhradním způsobem. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají i v těchto 

137  Je ovšem skutečností, že v občanskoprávních vztazích soudy někdy sjednanou fi kci doručení 
neakceptují.
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případech nezměněna, včetně sjednaného rozsahu a obsahu poskytované 
služby a způsobu úhrady za službu.

2)  V případech uvedených v předchozím článku, kdy službu nelze zajistit ani 
při vynaložení veškerého úsilí, může být poskytování služby na nezbytně 
nutnou dobu přerušeno. 

3)  Poskytovatel si vyhrazuje právo využít bytovou jednotku uživatele v případě 
jeho dlouhodobé nepřítomnosti (nad 10 dnů) k ubytování jiného uživatele. 
O této skutečnosti poskytovatel informuje uživatele předem a zároveň zajistí 
bezpečné uložení jeho osobních věcí a případného vybavení pokoje ve 
vlastnictví uživatele.

X.

Doba platnosti Smlouvy

1)  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 
smluvními stranami a je uzavřena na dobu neurčitou s adaptační dobou 
v délce 3 měsíců (tato lhůta může být ze strany poskytovatele prodloužena, 
nejdéle však na 6 měsíců).

2)  Adaptační dobou se rozumí období sloužící oběma smluvním stranám k po-
souzení vhodnosti zařazení uživatele do Domova Radost vzhledem k jeho 
schopnostem, dovednostem a individualitě. Ze strany poskytovatele bude 
v průběhu adaptace věnována pozornost zejména:

•  upřesnění potřeb uživatele a stanovení příslušné míry podpory a péče 
ze strany poskytovatele,

•  schopnosti uživatele přizpůsobit se novým životním podmínkám, 
udržovat osobní hygienu a pečovat o sebe sama s přihlédnutím 
k druhu služby uživatelem využívané a stupni jeho rozumové a volní 
vyspělosti,

•  o poznání případných (v dotazníku či zdravotnické dokumentaci uživa-
tele neuvedených) projevů osobnosti uživatele, které vedou k hrubému 
porušování zásad dobrých mravů a občanského soužití. 
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XI.

Závěrečná ustanovení

1)  Uživatel nemůže práva z této Smlouvy postoupit na třetí osobu.
2)  Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá 

smluvní strana obdrží po jednom.
3)  Obě smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti z této smlouvy vyplý-

vající budou pravidelně, nejméně 1x ročně vyhodnocovat a v případě potřeby 
přistoupí k jednání o změně této smlouvy. Stejně tak se smluvní strany do-
hodly, že případné rozdílné názory a spory o plnění práv a povinností z této 
smlouvy vyplývajících budou řešit jednáním se snahou o nalezení smírného 
řešení. Tímto ustanovením není dotčeno právo žádné ze smluvních stran 
využít obvyklých prostředků právní ochrany svých zájmů.

4)  Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze dohodou smluvních 
stran, a to písemným dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

  K návrhům dodatků Smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději 
do deseti dnů od doručení.

5)  Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6)  Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumějí 
a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlast-
noručními podpisy. 

7) Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

V Horním Dolním dne ................................................................................

.............................................. .............................................
 uživatel poskytovatel

..............................................
 zákonný zástupce



202

7.2 Vzorová smlouva pro službu osobní asistence

V Z O R

Smlouva o poskytnutí osobní asistence podle § 90 a násl. 

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

1)  Pan (paní) .......................................................................( jméno a příjmení), 
nar. ........................................................................................ (datum narození), 
bydliště .............................................................................................................., 
rodné číslo ........................................................................................................., 
dále jen „uživatel“,

a

2) Středisko služeb zdravotně postiženým, IČ ................................................., 
sídlem ................................................................................................................, 
tel. ............................................................................................................. , mail 
 číslo registrace .................................................................................................., 
dále jen „Poskytovatel“.

I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je poskytování sociálních služeb uživateli, a to posky-
tovatelem, za podmínek uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., vyhlášce MPSV 
č. 585/2006 Sb. a v této smlouvě.

II.

Rozsah poskytování sociální služby

1)  Uživatel a poskytovatel se dohodli na poskytování následujících úkonů 
péče z okruhu základních činností sužby osobní asistence dle § 39 zákona 
o sociálních službách:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
b) pomoc při osobní hygieně,
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c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f ) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí. 
Varianta A:

1)  Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli doprovod na vlakové 

nádraží v … a zpět.

Varianta B:

1)  Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat uživateli úkony péče z okruhu 
základních činností stanovených § 39 zákona o sociálních službách, a to dle kon-

krétních požadavků uživatele vyjádřených pro příslušné časové období v příloze 

č. 1 této smlouvy.

2)  Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se poskytovatel zavazuje a je 

povinen poskytnout uživateli na požádání i následující fakultativní činnosti:

a) pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení atd.),

b) holení, manikúra, pedikúra, masáže,

c)  přeprava uživatele podle jeho pokynů jeho vlastním osobním vozem (varianta: 

speciálně upraveným osobním vozem Poskytovatele se zvedací plošinou).

Varianta: 

Seznam možných fakultativních činností, jež je poskytovatel způsobilý uživateli 

zajistit a poskytnout je uveden v příloze č. 2 této smlouvy a uživatel vždy pro 

sjednané období (varianta: týden, měsíc, rok) objedná poskytnutí těchto služeb 

způsobem dále uvedeným.

3)  Podrobnosti o obsahu a rozsahu poskytovaných služeb jsou uvedeny v indivi-
duálním plánu osobní asistence, který byl sjednán oběma stranami smlouvy 
v procesu jednání o jejím uzavření a je nedílnou součástí této smlouvy jako 
příloha č. 1.
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III.

Místo a čas poskytování sociální služby

1)  Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují zpravidla na území města ….., 
v případě potřeby a dohody obou stran i na území České republiky nebo 
v zahraničí.

2)  Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují 24 hodin denně, a to každý den 
po dobu platnosti Smlouvy. 

3)  V případě, že pro některý den uživatel poskytnutí služby nepožaduje, 
je povinen tento den oznámit Poskytovateli nejpozději do 17,00 hodin 
dva pracovní dny před tímto dnem, a to telefonicky, mailem na adresu 
poskytovatel@poskytovatel.cz nebo osobně pracovníkovi poskytovatele, 
který vykonává úkony péče.

Varianta A:

2) a 3) Služby sjednané v čl. I. Smlouvy se poskytují na požádání uživatele 24 hodin 

denně, a to každý den po dobu platnosti této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, 

že uživatel požadavek na poskytnutí konkrétního úkonu péče oznámí Poskytovateli 

nejpozději do 17,00 hodin dva pracovní dny přede dnem, v němž poskytnutí služby 

požaduje. 

IV.

Výše úhrady za sociální službu a způsob jejího placení

1)  Uživatel je povine zaplatit úhradu za jednu hodinu poskytování sociální 
služby v částce 90,- Kč. 

2)  Činnosti sjednané v čl. I odst. 2 Smlouvy jako fakultativní se poskytují za 
úhradu nákladů těchto služeb podle vnitřních pravidel Poskytovatele, které 
tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

3)  Poskytovatel je povinen předložit Uživateli vyúčtování úhrady podle od-
stavců 1 a 2 za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 15. dne následujícího 
kalendářního měsíce. 

4)  Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit úhradu zpětně, a to jednou za 
kalendářní měsíc, nejpozději do pěti dnů po dni, kdy poskytovatel předložil 
Uživateli měsíční vyúčtování čerpaných služeb.

5)  Uživatel se zavazuje zaplatit úhradu za služby převodem na účet poskytova-
tele vedený u …………….. v …………….., číslo účtu: 123 456 789/0007.
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Varianta :

3)  Poskytovatel i uživatel vedou přehled čerpání služeb, který je vždy po pro-
vedeném úkonu služby potvrzen oběma stranami.

4)  Uživatel se zavazuje a je povinen zaplatit úhradu za příslušný kalendářní 
měsíc v poslední den poskytování služby v kalendářním měsíci, za nějž se 
úhrada platí, a to v hotovosti k rukám oprávněného pracovníka poskytova-
tele (varianta: v pokladně poskytovatele). 

6)  Případný přeplatek na úhradách za služby poskytované Poskytovatelem 
podle této Smlouvy je poskytovatel povinen vyúčtovat a písemné vyúčtování 
Uživateli doručit nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, za nějž 
přeplatek vznikl, a v téže lhůtě je poskytovatel povinen přeplatek převést na 
účet uživatele u …… v ……, číslo účtu: 987 654 321/7000 (varianta: vyplatit 
v hotovosti k rukám uživatele).

V.

Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro 

poskytování sociální služby

1)  Uživatel prohlašuje, že byl seznámen s následujícími vnitřními pravidly 
Poskytovatele pro poskytování osobní asistence:

a.  ..............................................................................................
b.  ..............................................................................................

2)  Uživatel prohlašuje, že tato vnitřní pravidla mu byla předána v písemné 
podobě a že se s nimi seznámil a rozumí jim.

3)  Poskytovatel se zavazuje, že uživatele prokazatelným způsobem seznámí se všemi 
úpravami těchto vnitřních pravidel, a to ve lhůtě do dvou dnů po jejich přijetí.

4)  Uživatel se zavazuje, že ustanovení vnitřních pravidel poskytovatele, s ni-
miž byl prokazatelně seznámen, a která jsou v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy České republiky, bude dodržovat.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Práva a povinnosti poskytovatele

a)  Poskytovatel je povinen zajišťovat služby osobní asistence podle zákona č. 108/2006 Sb., 
o sociálních službách, a vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb. a v souladu s vnitřní normou 
„Pravidla pro poskytování služby osobní asistence“ a ostatními vnitřními směrnicemi.
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b)  Poskytovatel má povinnost chránit v souvislosti s poskytováním služby 
osobní asistence Uživatele před jakoukoliv formou diskriminace, respekto-
vat jeho osobní svobodu a soukromí.

c)  Poskytovatel má povinnost chránit v souvislosti s poskytováním služby osobní asi-
stence osobní údaje Uživatele podle ustanovení zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

d)  Poskytovatel má povinnost řešit Uživatelovy stížnosti podle Pravidel pro 
podávání stížností.

2) Práva a povinnosti uživatele

a)  Uživatel má právo na ochranu před jakýmikoliv formami zneužívání 
a diskriminace ze strany Poskytovatele a jeho zaměstnanců. 

b)  Uživatel má právo na respektování své důstojnosti ze strany Poskytovatele 
a jeho zaměstnanců. 

c)  Uživatel má právo podávat stížnosti na kvalitu poskytovaných služeb osobní 
asistence.

d)  Uživatel se zavazuje dodržovat předem dohodnuté termíny poskytování 
služby a je povinen v případě nemoci nebo v případě jiných vážných příčin 
bránících ve vykonávání osobní asistence neprodleně informovat vedoucí 
sociálních služeb Poskytovatele a osobního asistenta. 

VII.

Výpovědní důvody a výpovědní lhůty

1)  Uživatel může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a to písemně, doporu-
čeným dopisem na adresu poskytovatele uvedenou ve smlouvě. Výpovědní 
lhůta pro výpověď danou uživatelem činí pět dnů a počíná běžet prvním 
dnem následujícím po doručení výpovědi (varianta: 15 dnů).

2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů:
a)  jestliže Uživatel hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. 

Za hrubé porušení Smlouvy se považuje nezaplacení úhrady za po-
skytnutí sociální služby za dobu delší než jeden kalendářní měsíc nebo 
prodlení se zaplacením za kalendářní měsíc delší než jeden kalendářní 
měsíc následující po měsíci v němž měla být úhrada zaplacena,

b)  jestliže Uživatel i po opětovném napomenutí hrubě porušuje povinnosti, 
které mu vyplývají z vnitřních pravidel Poskytovatele pro poskytování 
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sociální služby osobní asistence s nimiž vyslovil souhlas a zavázal se je 
dodržovat;

c)  jestliže uživatel odmítne poskytnout součinnost nutnou pro provedení 
úkonu péče a toto odmítnutí poskytnutí služby znemožňuje.

3)  Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených 
v odst. 2 tohoto článku činí 30 dní a počíná běžet prvním dnem následujícím po 
dni, v němž byla tato výpověď Uživateli doručena držitelem poštovní licence. 

VIII.

Doba platnosti smlouvy

1) Smlouva je sjednána na dobu neurčitou (varianta: na dobu určitou do 31. 12. 2008).
2) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma 

smluvními stranami. 
IX.

Ustanovení závěrečná

1) Práva a povinnosti výslovně neupravená touto smlouvou nebo zákonem 
o sociálních službách a prováděcí vyhláškou MPSV k tomuto zákonu se 
řídí ustanoveními občanského zákoníku.

2) Smlouva je vyhotovena na … stranách ve dvou exemplářích s platností 
originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

3) Obě smluvní strany se zavazují tuto smlouvu nejméně jednou ročně 
(varianta: do poloviny sjednané doby trvání u smlouvy na dobu určitou) 
vyhodnotit a v případě potřeby změnit nebo doplnit příslušná ustanovení.

4) Obě smluvní strany se zavazují jednat o případných rozporech vzniklých 
při plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy a zavazují se vést 
jednání k jejich odstranění, a to se snahou o smírné řešení.

5) Smlouva může být měněna nebo zrušena dohodou obou stran, postupně 
číslovanými písemnými dodatky.

6) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou 
vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek 
a na důkaz vážnosti a určitosti vůle připojují své podpisy. 

V  ........................  dne  ............................

.....................................  .........................................
 uživatel poskytovatel
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7.3 Vzorová smlouva pro odborné sociální poradenství

V Z O R

Smlouva

o poskytování poradenských služeb uzavřená dle ustanovení

§ 90 zákona č 108/2006 Sb., o sociálních službách

mezi
Poskytovatel:

Poradna pro  .................................................................................................... ,
(dále jen Poradna)
IČO: ..................... , sídlo: ................................................................................ ,
číslo registrace: ................................ , tel .......................................................... ,
zastoupený paní (panem) ..................................................................................

a

Uživatel:

Jméno a příjmení:  ..............................................................................................
(dále jen klient)
Adresa:  ..............................................................................................................

Zákonný zástupce:
Jméno a příjmení: ...............................................................................................
(dítě)
tel.: .............................................., mail: .............................................................

I.

Poradna je součástí celostátní sítě „Poraden ohroženým lidem“ (alternativa: 
Poradna je samostatným subjektem zaměřeným na poskytování poradenství…) 
poskytující poradenské služby všem osobám, které se ocitají v nepříznivé sociální 
situaci, zejména osobám, které v rozsahu stanoveném zákonem o sociálních 
službách využívají nebo hodlají využívat příspěvek na péči a sociální služby 
stanovené zákonem o sociálních službách, osobám, které jsou v hmotné nouzi, 
osobám, které trpí sociálním vyloučením, a dalším osobám, které potřebují 
odborné poradenství k řešení nepříznivé sociální situace.
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Cílem poskytovaných služeb je  .........................................................................
............................................................................................................................

II.

Datum zahájení péče:  ………………………………….
Doba poskytování péče:  ………………………………….
Zodpovědný poradce:  ………………………………….
Místo poskytování služby: ………………………………….

III.

Obsah a rozsah poskytované služby

Obsah a jemu odpovídající rozsah poradenské služby je uveden v osobním listu 
klienta, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 1.

IV.

Úhrada za poskytování služeb

V souladu s ust. § 71 zákona o sociálních službách je služba poskytována bez-
platně. Náklady na službu jsou hrazeny z  .........................................................

V.

Podmínky poskytování služby

Poradna i uživatel se dohodli, že pro dosažení účelu poradenské činnosti a efek-
tivní poskytnutí poradenské služby musí být v součinnosti obou stran splněny 
minimální následující náležitosti: 

• Osobní zájem uživatele na základě dobrovolného rozhodnutí.
• Seznámení se s cíli a obsahem poskytované služby.
• Předložení následujících dokumentů:

•  ........................................................................................
•  ........................................................................................
• kopie zprávy o  ...............................................................

• Spolupráce uživatele nebo jeho zástupců s pracovníky Poradny.
• Udělení souhlasu uživatele k nakládání s osobními údaji.
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VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

1) Práva a povinnosti poradny:

a)  seznamovat uživatele s obsahem a průběhem poskytované služby i s okol-
nostmi majícími vliv na její úspěšný průběh,

b)  poskytovat klientovi bezpečí a ochranu,
c) hájit vždy přednostně zájmy klienta,
d) službu poskytovat v souladu se standardy sociálních služeb,
e)  poskytovat službu na obvyklé profesionální úrovni, při respektování obvyk-

lých poznatků sociální práce a sociálního poradenství,
f )  službu poskytovat v rámci platných právních norem, zajistit dodržení zá-

konných zásad pro ochranu osobních údajů všemi pracovníky, kteří s nimi 
v průběhu poskytování služby přijdou do kontaktu,

g)  v případě potřeby nabízet službu i v přirozeném prostředí klienta,
h)  připomínky, náměty a stížnosti klienta vyřizovat bez zbytečného odkladu, nej-

později ve lhůtě 30 dnů a o výsledcích šetření jej neprodleně informovat,
i)  ukončit službu v případě opakovaného odmítnutí kontaktu a poté, co pomi-

nou důvody jejího poskytování.

2) Práva a povinnosti klienta:

a) seznámit se s cíli a obsahem služby, která mu bude poskytována,
b) podporovat činnost poradce ve smyslu uzavřené smlouvy,
c)  dodržovat ustanovení sjednané smlouvy o poskytování služby mezi porad-

nou a klientem a dodržovat následující vnitřní směrnice poradny, s nimiž 
byl klient seznámen:
• vnitřní řád Poradny,

• pravidla pro přijímání a vyřizování stížností,

•  ..................................................................................................................
d)  průběžně informovat Poradnu o změnách podstatných okolnosti, které by 

mohly ovlivnit průběh poskytování služby,
e)   aktivně se podílet na poskytování služby, podávat případné podněty a ná-

měty vedoucí k dosažení cílů stanovené touto smlouvou,
f )  řešit případné připomínky a náměty k poskytovaným službám s vedoucím 

pracovníkem služby Poradenství uživatelům sociálních služeb, kterým je 
 .......................................................................................................................



211

g) stěžovat si na průběh služby u nadřízeného orgánu poradny, kterým je , 
nebo u nezávislé instituce, kterou je  .............................................................

Uživatel má rovněž možnost využít anonymního podání stížnosti ve 
schránce umístěné  .....................................................................................

VII.

Podmínky ukončení služby

1) Důvody pro ukončení služby na straně Poradny:
a)  nedodržování podstatných podmínek a pravidel stanovených touto 

Smlouvou,
b) pominutím důvodů, které vedly k poskytování služby, 
c) odmítnutím kontaktu ze strany uživatele.

2) Důvody pro ukončení služby na straně uživatele:
a) kdykoliv i bez udání důvodu.

3) Ukončit poskytování služby mohou obě strany:
a)  písemnou dohodou o ukončení poskytování smlouvy podepsanou 

oběma stranami,
b)  písemnou výpovědí této Smlouvy, a to doručením výpovědi druhé 

straně. V případě pochybností se má za to, že doručení nastalo doruče-
ním výpovědi na adresu účastníka smlouvy uvedenou v jejím záhlaví, 
případně marným uplynutím úložní lhůty stanovené pro doručování 
držitelem poštovní licence.

4)  K ukončení poskytování služby může dojít i fakticky v případě, kdy uživatel 
služby opakovaně a soustavně neplní podmínky sjednané touto Smlouvou, 
zejména neposkytuje potřebnou součinnost, neprojevuje zájem o poradenství 
a nedochází ke sjednaným konzultacím, což je považováno za odmítnutí 
kontaktu dle odst. 1) písm. c) tohoto článku smlouvy. 

VIII.

Ustanovení přechodná a závěrečná

1)  Tato smlouva může být měněna nebo doplněna pouze písemnými dodatky 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům 
dodatků smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit nejpozději do 5 dnů 
od doručení.
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2) Nedílnou součástí smlouvy jsou:
a) osobní list klienta, 
b) souhlas s  použitím osobních dat.

3)  Tato smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 
obdrží Poradna a 1 obdrží uživatel.

4) Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
5)  Smluvní strany potvrzují, že se seznámily s obsahem smlouvy, jakož i právy 

a povinnostmi z ní vyplývajícími, a na důkaz vážnosti a určitosti vůle při-
pojují své podpisy.

V ...............................  dne  .....................  2008

.........................................   ..........................................
 za Poradnu uživatel
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7.4  Vzorová smlouva uživatele s pečující fyzickou osobou 

(která neposkytuje sociální služby jako podnikatel)

V Z O R

Smlouva o poskytování služeb

uzavřená na základě ustanovení § 51 občanského zákoníku mezi

pan Milan Valenta, narozen 8. 12. 1959, bytem Poslední 28, Janoušov, 

dále jen uživatel

a

paní Iveta Grafová, narozena 7. 5. 1968, bytem Prostřední 13, Janoušov, 

dále jen pečující osoba.

I.

Uživatel je osobou, která byla v souladu s ustanovením zákona o sociálních 
službách uznána za osobu závislou na péči jiné osoby ve stupni II – středně 
těžká závislost. 
Předmětem této smlouvy je zajištění pomoci, kterou pečující osoba poskytne 
uživateli při zvládání úkonů péče o vlastní osobu a úkonů soběstačnosti (dále 
jen služby) za podmínek uvedených dále.

II.

1) Pečující osoba poskytne uživatele pomoc v následujícím rozsahu: 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
3.  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním 

i vnějším prostoru,
4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

b) pomoc při osobní hygieně:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,

c) pomoc při zajištění stravy,
pomoc při přípravě jídla a pití,
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d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:
1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí,
2. nákupy a běžné pochůzky,

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě,
2.  pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc 

a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování 
osob,

3.  pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a so-
ciálních schopností a dovedností,

f ) zprostředkování kontaktu se společenským zařízením:
doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na 
zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce 
poskytující veřejné služby a doprovázení zpět,

g)  pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 
osobních záležitostí:
1.  pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných 

zájmů,
2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí.

Pozn.: Lze vybrat jen některé činnosti, případně zde uvedený seznam rozšířit 
a zpřesnit.

2)  Rozsah péče podle odst. 1) a konkrétní způsoby provádění jednotlivých 
úkonů bude sjednán mezi uživatelkou a poskytovatelem péče vždy pro 
příslušné období.

Pozn.: Uvedené období lze specifi kovat např. na týden, měsíc apod.

III.

1) Místem poskytování služby je obytný dům uživatele. 
2)  Čas poskytování služby je v pracovních dnech, zpravidla od 8,00 hod. do 

18,00 hod. a ve výjimečných případech i o víkendech a státních svátcích.
3) Podrobnosti budou sjednány dohodou stran pro příslušné časové období.
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IV.

1) Uživatel bude pečující osobě hradit za poskytnuté služby:
a) 2000,- Kč měsíčně, vždy do třetího dne měsíce následujícího,
b)  50,- Kč za hodinu skutečně spotřebovaného času nezbytného k prove-

dení úkonu péče. Netrvá-li provedení úkonu péče celou hodinu, výše 
odměny se poměrně krátí. 

2)  Odměna pečující osobě bude prováděna v hotovosti, v případě 1 b) bez-
prostředně po provedeném úkonu pečující osoba převzetí příslušné částky 
stvrdí svým podpisem. 

Pozn.: Lze sjednat i předání odměny vždy za jeden týden, případně po prove-
dení každého úkonu péče a pomoci. V případě, že je odměna poskytována za 
časový úsek delší než jeden týden, doporučuje se vést evidenci hodin poskyto-
vání služeb.

V.

Uživatel i pečující osoba se dohodli, že smluvený rozsah služeb dle čl. 1) této 
smlouvy lze v mimořádných případech pro časový úsek nepřesahující dva dny 
odřeknout. O nemožnosti využití úkonu péče nebo o nemožnosti tento úkon 
zajistit se budou obě strany informovat v dostatečném časovém předstihu. 
Pozn.: Lze sjednat i variantu odlišnou, kdy lhůta pro „stornování“ vybraných 
úkonů v určitém dni či časovém úseku bude sjednána taxativně, např. „pečující 
osoba oznámí uživateli nejméně dva dny předem osobně nebo telefonicky, které 
úkony a v kterém časovém období nebude moci zajistit“.

VI.

Uživatel se zavazuje uvést pečující osobu obecnímu úřadu vyplácejícímu 
příspěvek na péči jako pečující osobu ve smyslu ustanovení § 24 zákona o soci-
álních službách, a to jako:

a) hlavní pečující osobu,
b) jednu z dalších pečujících osob.

Pozn.: Bude-li pečující osoba hlavní pečující osobou, obdrží o této skutečnosti 
potvrzení daného obecního úřadu a stane se v případě, že nemá příjem zaklá-
dající účast na sociálním či zdravotním pojištění (pokud pečuje o osobu ve II. 
a vyšším stupni závislosti na péči (u dítěte do 10 let i osobu v I. stupni závislosti), 
osobou za toto pojištění hradí stát. 



216

VII.

1) Smlouva je uzavřena:
a) na dobu určitou do 31. 12. 2008,
b) na dobu neurčitou.

2)  Smlouvu může kterákoliv ze smluvních stran vypovědět i bez uvedení 
důvodů. Výpovědní lhůta je sjednána na 15 dní a běží od prvního dne ná-
sledujícího po dni, v němž byla druhé straně obvyklým způsobem doručena 
na adresu uvedenou v této smlouvě.

VIII.

1)  Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí ustanoveními 
Občanského zákoníku.

2)  Tato smlouva může být se souhlasem obou stran měněna jen písemně po-
stupně číslovanými dodatky.

3)  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními 
stranami.

4)  Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich skutečné, 
opravdové a svobodné vůle, a na důkaz její určitosti připojují své podpisy.

V Janoušově dne 21. 6. 2008

.........................................  ..........................................
 uživatel pečující osoba
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Závěr

V rozsáhlém výzkumu postojů uživatelů sociálních služeb k novému modelu 
jejich poskytování1 více než 700 respondentů z celé České republiky138 uvedlo, 
mimo jiné, několik následujících skutečností:

•  Dvě třetiny (63,7 %) uživatelů se domnívají, že celková úroveň sociál-
ních služeb u nás se zvýšila.

•  Zvýšení kvality jím poskytované sociální služby pozoruje jen 33,2 % 
uživatelů a více než polovina uvádí, že zůstala stejná.

•  Že jim přechod na nový systém poskytování sociálních služeb nepřinesl 
problémy se domnívá celých 65% uživatelů.

•  Dvě třetiny, přesně 62,9% uživatelů, uvádí, že se jejich platba za sociální 
službu zvýšila.

•  Téměř dvě třetiny respondentů uvádí, že mají ve vztahu k poskytovateli 
stejně nebo méně práv než dříve.

•  Stejné množství však uvádí, že si díky příspěvku na péči více připadají 
jako zákazníci poskytovatele služby.

•  Jen polovina uživatelů sociální služby má vypracovánu variantu indi-
viduálního plánu rozvoje klienta.

•  Více než 80% uživatelů se domnívá, že smlouvě a jejímu obsahu plně rozumí.
•  Jen třetina respondentů připouští, že smlouva je výhodnější pro 

poskytovatele.
•  Takřka všichni uživatelé (celých 88%) se zavázalo dodržovat všechna 

vnitřní pravidla poskytovatele. 
•  Jedna třetina uživatelů uvádí, že jim poskytovatel nevrací část pří-

spěvku na péči při nevyužívání služby.
•  Jedna čtvrtina uživatelů nedostává vráceny částky úhrad za stravu či 

ubytování a téměř jedna pětina respondentů neví, co mají ve smlouvě 
v tomto směru sjednáno.

•  Drtivá většina, 80% uživatelů uvádí, že mohli do textu smlouvy doplnit 
své připomínky a návrhy, učinilo tak ovšem jen necelých 30% z nich. 

Naměřené údaje svědčí o existenci několika zásadních problémů. Měly by 
všechny zainteresované vést k zamyšlení, proč jen jedna třetina uživatelů u nás 
zaznamenala v novém systému zvýšení kvality jím poskytované služby. 

138 Výsledky k dospozici na www.poradnaprouzivatele.cz.
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Odpověď je skryta v dalším rozporu, týkajícím se smluv o poskytování sociální 
služby. Drtivá většina uživatelů uvádí, že smlouvě rozumí, dokonce mohli do 
jejího textu navrhnout připomínky a doplňky, ovšem této možnosti využil jen 
každý třetí nebo čtvrtý uživatel.
Nenajdeme podstatnější příklad, který tak významně dokumentuje potřebu 
věnovat smlouvám o poskytování sociální služby větší pozornost, než dosud 
bylo a je obvyklé. 
I proto byla připravena tato kniha. S cílem přispět ke zlepšení postavení uživa-
telů sociálních služeb ve smluvních vztazích s poskytovateli a drobným dílem 
tak přispět i ke zlepšení celkové situace v sociálních službách u nás.
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