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F I N A N C O V Á N Í  S L U Ž E B  S O C I Á L N Í  P É Č E  V Č R  – 
TEORETICKÁ VÝCHODISKA  A SKUTEČNOST

 Abstract: In 2007 there came into force a long-awaited new Act on social services. 
One of the most signifi cant changes introduced by this Act was a new system of funding 
of social care services. The aim of the paper, which is based on current data on the 
structure of the funding of social care services, is to document the basic theoretical 
background of this system. The aim has not been fulfi lled, with the result that the 
fi nancing system is ineffi cient and the system of social care services has stagnated. 
This fact is particularly alarming in view of anticipated demographic trends. In the 
conclusion basic measures are outlined that could contribute to overcoming existing 
problems. 
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Úvod

 Přijetím zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách1 došlo k významným 
změnám v systému fi nancování sociálních služeb. V oblasti služeb sociální péče byla 
koncipována nová sociální dávka – příspěvek na péči, jejímž cílem bylo m.j. posílit 
koupěschopnou poptávku a přispět tak k vytvoření tržních atributů v rámci tohoto 
systému veřejných služeb. Předpokládalo se, že dojde k mohutnému rozvoji nových 
sociálních služeb zejména terénního a ambulantního charakteru a k výraznému 
zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. 
 Dosavadní poznatky ukazují, že tento cíl se doposud nepodařilo naplnit a že
vynaložené fi nanční prostředky nejsou využívány v souladu s představami zákono-
dárce, nýbrž že často slouží k posílení příjmů handicapovaných osob bez jejich 
využití k zabezpečení sociálních služeb. Cílem této stati je proto na základě 
základních teoretických východisek analyzovat dostupná statistická data o vývoji 
rozhodujících prvků systému fi nancování služeb sociální péče.

1 Podle tohoto zákona se sociální služby člení na služby sociální péče, služby sociální prevence a na sociální pora-
denství.


