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CHARAKTERISTIKA KOMUNITNÍHO 

PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V každé společnosti existuje široká škála individuálních a společenských 

cílů, zájmů, potřeb, předpokladů a možností k určitým činnostem. Touto 

skutečností je v demokratických společnostech dána možnost podílet se  

a participovat na společenském životě, svobodně vyjadřovat své cíle, zájmy, 

potřeby, ale i možnost spoluúčasti na jejich tvorbě a realizaci, jak uvádí 

Žižková: „Základní myšlenkou participace je, že lidé, jejichž život  

je ovlivňován určitými opatřeními a rozhodnutími, musí mít také možnost 

účastnit se procesu, který vede k jejich přijímání a realizaci.“1 

A právě k tomuto poskytuje prostor komunitní plánování. 

Vybrané stěžejní pohledy na komunitní plánování  

Výstižnou definici komunitního plánování podávají Rosecký a Oriniaková: 

„Komunitní plánování je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové 

materiály pro různé oblasti veřejného života na úrovni obce i kraje“2.  

Komunitní plánování se snaží podnítit účast obyvatel regionu na rozpravě 

o důležitých otázkách života společenství. Podaří-li se je zapojit, pak přijímaná 

rozhodnutí zodpovědných orgánů odráží jejich vůli a potřeby, plánované kroky 

a řešení jsou přiměřená, jedinečná a tvořivá, co nejlépe využívají dostupné 

zdroje, případně nachází nové, a přináší co největší užitek a spokojenost 

obyvatelům daného regionu. Komunitní plánování poskytuje prostor, aby tato 

veřejná „rozprava“ fungovala. 

Podstata komunitního plánování spočívá ve vzájemné a aktivní spolupráci 

těch, kterých se daná oblast či téma nějakým způsobem dotýká. Je tedy nutné, 

aby šlo o živý proces – samotné použití metody není komunitním plánováním. 

Komunitní plánování je i způsobem uvažování o občanech a jejich problémech. 

                                                      

1
 KREBS, V., a kol. Sociální politika. 4. vyd. Praha: ASPI

,
 2007, s. 36. 

2
 ROSECKÝ, D., ORINIAKOVÁ, P. Komunitní plánování sociálních služeb. Plzeň: Centrum  

pro komunitní práci ČR, 2003, s. 1. 
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Podle Vaskové je komunitní plánování „metoda, která výrazně posiluje 

principy zastupitelské demokracie“3. Jedná se o „přímé vyjednávání mezi 

zřizovateli, poskytovateli a uživateli služeb, jehož cílem je zlepšit místní 

sociální politiku či charakter sociálních, případně dalších souvisejících 

služeb.“4 

V České republice existují zkušenosti s praktickým používáním některých 

principů komunitního plánování. Jedná se především o tyto oblasti: ochranu 

životního prostředí, tvorbu strategických rozvojových plánů obcí, preventivní 

zdravotnické programy, programy prevence kriminality atd.  

Řadu zkušeností s používáním této metody lze nalézt v zahraničí. V České 

republice je metoda komunitního plánování využívána zejména při plánování 

oblasti poskytování sociálních služeb. 

Podstata komunitní plánování sociálních služeb 

„Komunitní plánování sociálních služeb“ (dále jen KPSS) je pojem 

užívaný v České republice běžně pro plánování rozvoje sociálních služeb, které 

je zakotveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zde je definován 

plán rozvoje sociálních služeb jako „výsledek procesu aktivního zjišťování 

potřeb osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování  

s využitím dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza existujících 

zdrojů a potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování  

a rozvoje sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob 

sledování a vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny  

v poskytování sociálních služeb“5.  

Jak uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV), 

„komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obcí 

nebo krajů plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům  

                                                      
3
 VASKOVÁ V., ŽEŽULA, O. Komunitní plánování - věc veřejná. Praha: Ministerstvo práce  

a sociálních věcí, 2002, s. 4. 
4
 MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003, s. 94.  

5
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, §3 h. 
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i potřebám jednotlivých občanů.“6 Jedná se o otevřený proces zjišťování 

potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. 

Na veřejných službách včetně služeb sociálních je, a neustále bude,  

co zlepšovat. Komunitní plánování je proces, který má své vstupy. Jsou jimi 

přání lidí, materiální možnosti a odborné znalosti. Proces zpracování vstupů 

znamená je zkoumat a na základě zkoumaného hledat kroky vedoucí  

ke zlepšení jejich souladu. Dohodnuté kroky jsou dokumentovány  

v rozvojovém plánu. Měřitelné výstupy procesu KPSS jsou pak zlepšení 

souladu lidských přání, materiálních možností a odborných znalostí 

uskutečněná na základě plánů rozvoje sociálních služeb. 

Posláním komunitního plánování je tedy otevřít svobodnou rozpravu  

ke společnému hledáním i plánování a k realizaci dohodnutých záměrů, 

podpořit všechny, kteří cítí odpovědnost a mají snahu měnit a zkvalitňovat jak 

podobu a složení sociálních služeb ve svém území, tak přispívat k otevřené  

a na demokratických principech postavené společnosti.   

Účastníci komunitního plánování sociálních služeb 

Účastníkem KPSS je označován každý, kdo se účastní tohoto procesu: 

„Rozumí se jím uživatel, zadavatel, poskytovatel, ale i další osoba  

či organizace, která je zainteresovaná na plánovaném problému či tématu  

a jeho řešení se účastní.“7 Na všech úrovních procesu komunitního plánování 

spolu plánují a spolupracují minimálně tři strany: uživatelé sociálních služeb, 

poskytovatelé sociálních služeb a zadavatelé.  

 Uživatelem se rozumí osoba, které jsou poskytovány sociální služby  

z důvodu její nepříznivé sociální situace.  Uživatelé jsou ti nejdůležitější. Pokud 

by jich nebylo, nebyli by poskytovatelé ani zadavatelé sociálních služeb.  

Na zapojování uživatelů je nutné klást od počátku největší důraz. Cílem 

uživatelů je vést plnohodnotný a spokojený život, k jehož dosažení potřebují 

                                                      
6
 VASKOVÁ V., ŽEŽULA, O. Komunitní plánování - věc veřejná, s. 4. 

7
 Obecná metodika, s. 2. In SKŘÍČKOVÁ, Z. (eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb.  

1. vyd. Praha: CpKP ČR, 2007. 
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služby, které jsou poskytované lidsky, jsou dostupné fyzicky i finančně, jsou 

kvalitní a především jsou poskytovány s respektem k důstojnosti a jedinečnosti 

každého člověka. V procesu KPSS mají uživatelé jedinečnou, nezastupitelnou a 

nenahraditelnou roli. Především jedině oni mohou poskytnout důležité 

informace o kvalitě sociálních služeb. Bez jejich účasti nelze hodnotit efektivitu 

sociálních služeb. Uživatelé také mají velký potenciál ke svépomoci, která může 

v mnoha případech velmi vhodně uspokojovat nově vznikající potřeby a 

doplňovat mezery ve stávající nabídce služeb.  

Poskytovatel sociálních služeb je subjekt, který služby poskytuje a nabízí, 

bez ohledu na to, zda se jedná o nestátní neziskové organizace, organizace 

zřízené obcí nebo krajem. Poskytovatelé jsou ti, kdo služby provozují, 

prodávají, uskutečňují, bez ohledu na to, zda se jedná o organizaci zřizovanou, 

státní či nestátní, ziskovou či neziskovou. Mezi poskytovatele také zahrnujeme 

osoby pečující o své příbuzné a blízké (ačkoli jsou částečně též uživateli služeb). 

Poskytovatelé vytvářejí plány či projekty na zachování a rozšiřování svých 

zařízení, pracovních míst a služeb, které poskytují. Cílem poskytovatelů je 

udržet a rozvíjet svoje zařízení. Opírají se přitom o vlastní průzkumy 

potřebnosti svých služeb a spokojenost svých klientů. Poskytovatelé soutěží  

na trhu o získání prostředků na udržení své existence především cenou a 

kvalitou služeb, které nabízejí. Poskytovatelé obvykle sledují moderní trendy  

ve vývoji sociálních služeb, zvládají moderní metody řízení organizace a řízení 

kvality, dokážou vzájemně (i mezisektorově) velmi dobře spolupracovat – vědí, 

že spolupracující síť je silnější než osamocená organizace, umí prosazovat 

vlastní zájmy a často velmi pružně se přizpůsobit změně poptávky, to platí 

především o nestátních organizacích. Poskytovatelé obvykle mají velmi dobrý 

přehled o finančních zdrojích na poskytování sociálních služeb. Mohou tedy 

přinést do místního systému sociálních služeb další finanční zdroje. 

Zadavatel je odpovědný za zajištění sociálních služeb na příslušném 

území. Zadavateli služeb jsou především obce a kraje a volbami pověření 

zastupitelé - nesou hlavní odpovědnost za kvalitu a dostupnost sociálních 

služeb. Zadavatelé služby platí, zřizují, zadávají, organizují a vyhlašují na ně 
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výběrová řízení. Mají legitimní moc vzešlou z demokratických voleb a 

rozhodováním o návrzích vzešlých z procesu KPSS jim dávají politickou 

legitimitu. Cílem zadavatelů je nakoupit občanům potřebné služby  

co nejkvalitnější a co nejlevněji. K tomu potřebují znát standardy kvality 

sociálních služeb, zdroje svého regionu, demografii, statistiky atd. 

Nejdůležitějším úkolem zadavatelů je zadávat „politickou zakázku“ - aktivně 

vytvářet a podporovat příznivou atmosféru k realizaci komunitního plánování. 

V optimálním případě je zadavatel více finanční manažer než zřizovatel 

sociálních služeb. 8 

Širokou veřejností rozumíme všechny ostatní zájemce, kterým nejsou 

sociální služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a kteří jsou schopni 

aktivně přispět k vytvoření plánu a jeho realizaci. Je nutné připomenout,  

že každý občan je potenciálním uživatelem sociálních služeb a skutečným se 

může stát velmi rychle. Veřejnost může doplnit zcela nové náměty a potřeby, 

které se v pracovních strukturách neobjeví a může také podpořit přijetí změn  

v místním systému sociálních služeb. Veřejnost je nutné o plánovacím procesu 

informovat a zapojovat ji do něho, a tak získávat nové spolupracovníky, nápady 

i zdroje. Zapojení veřejnosti je základem pro transparentnost celého plánování. 

Realizátorem KPSS je právnická nebo fyzická osoba odpovědná za proces 

KPSS, na kterou přenáší zadavatel svou odpovědnost za tento proces 

pověřením ze strany zastupitelstva obce/kraje. Realizátorem KPSS se může 

stát fyzická nebo právnická osoba i o své vůli, např. tím, že je nositelem 

grantu/dotace na realizaci projektu komunitního plánování sociálních služeb; 

v tomto případě však musí také získat politickou legitimitu a to tím, že ji 

zastupitelstvo obce/kraje akceptuje a schválí jako realizátora KPSS. V ČR se 

procesem KPSS na profesionální úrovni zabývá několik organizací.9  

Koordinátorem KPSS je fyzická (méně často právnická) osoba, dostatečně 

zkušená v managementu a se znalostmi v oblasti KPSS a zapojování veřejnosti, 

                                                      
8
 Srov. VASKOVÁ V., ŽEŽULA, O. Komunitní plánování - věc veřejná, s. 9. 

 
9
 Srov. Příloha 1: Organizace, které se zabývají komunitním plánováním sociálních služeb v České 

republice. 
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která koordinuje celý proces ve spolupráci s tzv. řídící skupinou. Svolává 

schůzky triády, řídící skupiny a pracovních skupin, facilituje jednání v těchto 

skupinách, pořizuje zápisy z jednání, zpracovává výstupy jednání; podle 

Macurové je „vhodná i orientace v systému sociálních služeb10. 

„Triáda“ nebo „komunitní trojúhelník“ jsou výrazy, kterými se označuje 

partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem sociálních služeb.11 

Řídící skupina je utvořena na počátku KPSS a zahrnuje uživatele, 

poskytovatele, zadavatele sociálních služeb a další jeho zájemce. Zodpovídá  

za průběh, činí zásadní rozhodnutí a řídí KPSS.12  

Pracovní skupina, tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli sociálních 

služeb a dalšími zájemci o KPSS, řeší konkrétní úkoly, navrhuje a 

připomínkuje dílčí části plánu rozvoje sociálních služeb. Pracovní skupiny 

mohou být sestaveny např. pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, 

pro rodinu, mládež a děti atd. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem dohody mezi 

zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb. 

Hlavní principy komunitního plánování sociálních služeb, jak uvádí 

metodiky, „vyjadřují hodnoty, které přináší metoda komunitního plánování a 

ke kterým je třeba se v praxi plánování sociálních služeb vztahovat.“13. 

Charakteristickými znaky komunitního plánování jsou: zapojení všech, kterých 

se zpracovaná oblast týká, dialog, vyjednávání a dosažení výsledků.14 

Pracovní verze metodik KPSS byla založena na základních pravidlech a 

měla by definovat podstatu komunitního plánování.15  

 

 

                                                      
10

 Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných. Přerov: 

CpKP ČR, 2008, s. 22. 
11

 Srov. MATOUŠEK, O. Slovník sociální práce, s. 94. 
12

 Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných,  

s. 23. 
13

 Východiska a principy plánování sociálních služeb v ČR, s. 3. In SKŘÍČKOVÁ, Z. (eds.) Metodiky  

pro plánování sociálních služeb. 
14

 Srov. ROSECKÝ, D., ORINIAKOVÁ, P. Komunitní plánování sociálních služeb, s. 2. 

 
15

 Srov. Příloha 2: Hlavní principy komunitního plánování sociálních služeb. 
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Historie plánování v České republice 

V polovině 80. let 20. století byl bývalým Federálním ministerstvem 

sociálních věcí ČSFR zpracován návrh normativ vybavenosti jednotlivých 

regionů službami sociální péče. Tyto normativy do praxe ovšem nikdy nebyly 

zaveden, protože existovala obava z jejich zneužití a neefektivního vytváření 

sociálních služeb bez vazby na reálnou místní potřebu, kterou je nutné určovat 

v sounáležitosti s místními specifiky, mírou urbanizace, věkovou, profesní, 

vzdělanostní a sociální strukturou obyvatelstva a nejrůznějšími sociologickými 

změnami ve společnosti.16 

Proces plánování sociálních služeb metodou komunitní byl v České 

republice zahájen na konci 90. let 20. století. V letech 1997 – 2002 vznikal 

první komunitní plán sociálních služeb, a to v Ústí nad Labem. Iniciátorem a 

koordinátorem aktivit v tomto regionu je Centrum komunitní práce17. Proces 

KPSS je zde v současné době přirozenou součástí veřejného života.   

Na základě zkušeností ze zahraničí byl za podpory MPSV v roce 1999 

zahájen česko-britský projekt. V roce 2000 – 2003 pak probíhal pilotní projekt 

s názvem „Podpora MPSV při reformě sociálních služeb“ v okrese Písek.  

V následujících letech docházelo k postupnému rozvoji plánování  

na celém území České republiky. Vzhledem k tomu, že v této době neexistovala 

žádná oficiální metodika, byla kvalita plánů, jejich struktura a forma velmi 

různorodá, nekompatibilní a nejednotná.  

Jen některé nastartované procesy plánování dosáhly očekávaného 

výsledku. Na mnohých územích se podařilo vytvořit kvalitní strategie v oblasti 

plánování sociálních služeb, odrážející potřeby a možnosti komunity.  

Do popředí zájmu se dostal uživatel se svými potřebami, který se díky KPSS 

mohl aktivně podílet na vytváření fungujícího systému sociálních služeb, a 

nebyl tak odkázán pouze na to, co nabídl poskytovatel sociálních služeb.18 

                                                      
16

 Srov. PRŮŠA, L. Ekonomie sociálních služeb. 2. vyd. Praha: ASPI, 2007, s. 51. 
17

 Centrum komunitní práce je nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je rozvíjet neziskový 

sektor a posilovat jeho konkurenceschopnost na evropském sociálním trhu. Společnost je zaměřena 

zejména na komunitní plánování, zpracování projektových žádostí pro Strukturální fondy Evropské unie, 

rozvoj lidských zdrojů, integraci znevýhodněných skupin na trh práce a podporu neziskového sektoru.  
18

 Srov. ROSECKÝ, D., ORINIAKOVÁ, P. Komunitní plánování sociálních služeb, s. 6. 
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V roce 2003 ovšem stále chyběl ucelený komplex nástrojů k provádění 

sociální politiky obcí a krajů a jeho zakotvení do právního systému, jak 

poznamenávají Rosecký a Oriniaková: „Současná situace, kdy jsou sociální 

služby zakládány, podporovány a provozovány bez komplexní znalosti potřeb 

a zdrojů v daném území, je nevýhodná pro všechny tři cílové skupiny 

komunitního plánování – uživatele, poskytovatele a zadavatele sociálních 

služeb.“ 19   

K dalšímu velkému rozvoji v plánování sociálních služeb došlo v letech 

2005 – 2007. V rámci veřejné zakázky MPSV „Zajištění místní a typové 

dostupnosti sociálních služeb“20 byly vypracovány metodiky pro plánování 

sociálních služeb. Jejím obecným cílem bylo zajistit metodicky jednotný 

přístup k plánování sociálních služeb na místní a regionální úrovni a vytvořit 

jednotný systém vzdělávání a metodické podpory pro plánování sociálních 

služeb. Tuto zakázku zpracovaly čtyři organizace, a to Komunitní plánování 

o.p.s., Centrum pro komunitní práci, Domov sv. Anežky o.p.s. a Katedra 

antropologie Filosofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V průběhu této 

akce byli v každém kraji vyškoleni odborníci schopni dále vzdělávat a 

poskytovat metodickou podporu v oblasti plánování sociálních služeb. Celkem 

bylo díky realizaci projektu vzděláno 74 krajských metodiček/metodiků, kteří 

obdrželi osvědčení od MPSV. Tito metodici jsou připraveni v každém kraji ČR 

„vzdělávat účastníky procesu plánování sociálních služeb v obci/regionu, 

poskytovat metodické vedení zpracovatelům střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb, podporovat funkční struktury, organizaci a vzájemnou 

komunikaci mezi účastníky procesu plánování sociálních služeb, vést jednání 

v oblasti plánování sociálních služeb. Mají také znalosti a dovednosti práce  

s Metodikami pro plánování sociálních služeb, s principy, procesy a postupy 

plánování sociálních služeb.“21 

                                                      
19

 ROSECKÝ, D., ORINIAKOVÁ, P. Komunitní plánování sociálních služeb, s. 6. 
20

 Projekt je spolufinancován Evropskou unií, z Evropského sociálního fondu v rámci opatření  

2.1 operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, a vládou České republiky. 
21

 Viz http://www.kpss.cz/index.php?art=publish&art_id=45&article=116 cit. 14. 4. 2009. 

http://www.kpss.cz/index.php?art=publish&art_id=45&article=116
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Seznam kontaktů osob, zabývajících se oblastí plánování sociálních služeb 

na krajských úřadech, lze nalézt na internetovém portále Ministerstva práce  

a sociálních věcí.22 

Plánování sociálních služeb u nás prošlo sice krátkým vývojem, ale zato 

velmi intenzivním.  

Metodiky pro plánování sociálních služeb jsou sbírkou doporučených, 

prověřených a funkčních postupů, kroků a návodů, použitelných v praxi 

plánování sociálních služeb. Jak uvádějí realizátoři veřejné zakázky, „jejich 

konkrétní využití je však třeba vždy dát do souladu s vašimi místními 

podmínkami a možnostmi.“23 

Východiska plánování sociálních služeb v České republice  

Jednotlivé postupy a aktivity, které se v procesech komunitního plánování 

sociálních služeb konají, musí být v souladu jak s principy sociální politiky 

České republiky, tak i sociální politiky Evropské unie. Plánování sociálních 

služeb je jedním ze způsobů, jak efektivně naplňovat hlavní cíle sociální 

politiky EU a ČR.  

Na úrovni Evropské unie je sociální politika a její plánování vymezena 

následujícími oficiálními dokumenty: „Amsterodamskou smlouvou“, 

„Lisabonským procesem“ a „Evropským sociálním programem“. 

Sociální politika EU, včetně politiky všeobecného a odborného vzdělávání 

a mládeže, je zakotvena v „Amsterodamské smlouvě“24, hlavě XI, článcích 136 

– 145.  

Od roku 2000 se sociální politika EU řídí „Lisabonským procesem“, který 

usiluje o to, aby se EU do roku 2010 stala nejkonkurenceschopnější a 

nejdynamičtější ekonomikou na světě, založenou na znalostech, schopnou 

                                                      
22

 Srov. http://www.mpsv.cz/cs/3345 cit. 14. 4. 2009. 
23

 SKŘÍČKOVÁ, Z. (eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb, s. 1. 
24

 „Amsterodamská smlouva“ byla podepsána v říjnu 1997, v platnost vstoupila v květnu 1999. 

http://www.mpsv.cz/cs/3345


 
 
 
 
 

 

Principy a cíle komunitního plánování sociálních služeb 

strana 11/20 

trvale udržitelného růstu s lepšími pracovními místy a vyšší sociální 

soudržností.25 

V roce 2000 byl v Nice přijat „Evropský sociální program“. V oblasti boje 

proti chudobě a sociálnímu vyloučení byly odsouhlaseny 4 cíle. Prvním cílem je 

usnadnit lidem z ohrožených skupin účast na trhu práce a přístup ke zdrojům, 

právům, službám a zboží; druhým - předcházet riziku sociálního vyloučení; 

třetím - pomáhat nejzranitelnějším a konečně čtvrtým cílem-  mobilizovat 

všechny důležité účastníky.  

V rámci „Evropského sociálního programu“ pro období 2005 – 2010 byly 

stanoveny dva základní cíle: cesta k plné zaměstnanosti a soudržnější 

společnosti čili boj proti chudobě a rovné příležitosti pro všechny. 

Kromě výše uvedeného Evropská unie hovoří o službách v obecném 

zájmu, mezi něž patří i sociální služby (SSGI – Social services of general 

interest). Na regulaci těchto služeb klade tři klíčové požadavky: kvalitu26, 

dostupnost27 a ochranu uživatele28. Představitelé členských států EU pořádají 

fóra týkající se této problematiky. První fórum se uskutečnilo za portugalského 

předsednictví EU v roce 2006. Druhé evropské fórum o sociálních službách 

obecného zájmu29 proběhlo koncem října 2008 ve Francii30. Další, v pořadí 

třetí, se plánuje v roce 2010, kdy Evropské unii bude předsedat Belgie. 

                                                      
25

 Účast České republiky v „Lisabonském procesu“ byla oficiálně vyhlášena v dokumentu „Strategie 

směrem k rozšíření EU“ v listopadu 2001. Do procesu jsme se skutečně zapojili až v březnu roku 2003. 
26

 Kvalita – souhrn vlastností a charakteristik služby, které souvisejí s jejich schopností uspokojit známé 

či předpokládané potřeby uživatele. 
27

 Dostupnost – fyzická, ekonomická, sociální, informační, psychologická. 
28

 Ochrana uživatele – bezpečnost, transparentnost, aktivní účast uživatelů při plánování  

i poskytování služby. 
29

 2nd Forum on social services of general interest, Paris, France. 
30

 Organizátoři pořádali toto odborné fórum v rámci francouzského předsednictví Evropské unie. Fóra  

se zúčastnilo přes 250 osob a odborníků z celé Evropy, zabývajících se problematikou sociálních služeb. 

Fórum zahájil Eurokomisař Vladimír Špidla spolu s francouzským ministrem práce X. Bertrandem a J. H. 

Ferreirou, členem Evropského parlamentu. Účelem této akce bylo zhodnocení situace v Evropě, včetně 

příkladů dobré praxe. Dále pak modernizace a kvalita v sociálních službách, role místních samospráv  

při poskytování sociálních služeb, národní cíle vybraných zemí. Druhý den pokračovaly panelové 

diskuze, včetně ministerské, kde za ČR vystoupil náměstek ministra práce a sociálních věcí, pan Marián 

Hošek. Já jsem prezentovala příklad dobré praxe z České republiky, konkrétně se jednalo o komunitní 

plánování sociálních služeb. Ve druhém plenárním panelu jsem zúčastněným přiblížila tento proces, jeho 

vývoj v ČR, návaznost na Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Soulad se strategickými 

dokumenty země i Evropské unie.  
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Na úrovni České republiky je sociální politika a její plánování vymezeno 

dokumenty národních akčních plánů sociálního začleňování, Evropskou 

sociální chartou, „Bílou knihou v sociálních službách“, Zákonem č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách a Usnesením vlády ČR č. 824 ze dne 1. září 2004. 

„Národní akční plán sociálního začleňování“31  

Národní akční plány sociálního začleňování (dále jen NAPSI) stanovují 

cíle v oblasti boje s chudobou a sociálním vyloučením na základě Společných 

cílů, které přijaly členské státy Evropské unie. 

Aby bylo možné také v České republice dosáhnout cílů „Evropského 

sociálního programu“, byl pod gescí MPSV vytvořen „Národní akční plán 

sociálního začleňování na léta 2004 – 2006“32.  NAPSI mimo jiné uvádí  

do souvislostí dílčí politiky a koncepce vlády ČR, které se dotýkají potřeb lidí  

z ohrožených skupin a sociálních služeb. V NAPSI 2004 – 2006 je mimo jiné 

stanoven cíl usnadnit přístup ke zdrojům, právům, zboží a službám  

pro všechny, včetně rovného přístupu k sociálním službám. Zde je komunitní 

plánování výslovně zmiňováno jako jedno z opatření, které zajišťuje takový 

systém sociálních služeb na úrovni obce a kraje, který je chopen sledovat a 

vyhodnocovat změny v potřebách jednotlivých uživatelů i celé komunity a 

reagovat na ně: „Partnerství a plánování sociálních služeb na úrovni krajů, 

obcí, NNO a uživatelů sociálních služeb při tvorbě regionální sociální politiky 

je realizováno prostřednictvím komunitního plánování. Základem 

komunitního plánování je spolupráce zadavatelů (obcí a krajů) s uživateli 

(klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) sociálních služeb  

při vytváření plánu a vyjednávání o budoucí podobě sítě služeb“.33 

                                                      
31

 Národní akční plány sociálního začleňování (NAPSI) jsou jednak národními strategiemi jednotlivých 

zemí v boji s chudobou a sociálním vyloučením, ale současně základním prvkem Otevřené metody 

koordinace, která je nyní aplikována v politikách zaměstnanosti, sociální ochrany a sociálního 

začleňování a v oblasti zdravotní a dlouhodobé péče. 
32

 Viz http://www.mpsv.cz/cs/2090 cit. 11. 4. 2009. 
33

 MPSV. Národní akční plán sociálního začleňování 2004 – 2006. Praha: MPSV, 2005, s. 43. 

http://www.mpsv.cz/cs/2090
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Je zde také zdůrazněno, že při plánování sociálních služeb se vychází  

z porovnání existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami 

uživatelů a potenciálních uživatelů.34 

Pro další léta byl vypracován „Národní akční plán sociálního začleňování 

na léta 2006 – 2008“35. NAPSI 2006 - 2008 stanovuje cíle v oblasti boje  

s chudobou a sociálním vyloučením na základě Společných cílů, které členské 

státy přijaly na jarním zasedání Evropské rady 2006. 

V oblasti sociálního začleňování stanoveny tři základní cíle:  

Prvním cílem je zajistit dostupnost zdrojů, služeb potřebných  

pro participaci na životě společnosti pro všechny, potlačování sociálního 

vyloučení, převážně extrémních forem sociálního vyloučení a boj se všemi 

způsoby diskriminace, které vedou k sociálnímu vyloučení. 

Druhým cílem je zajistit aktivní sociální začlenění pro všechny, 

prostřednictvím podpory participace na trhu práce a potíráním chudoby a 

sociálního vyloučení, konkrétně mezi nejvíce znevýhodněnými skupinami 

obyvatelstva. 

Třetím cílem je zajistit transparentní přípravu strategie a zapojení všech 

relevantních aktérů do její tvorby, implementace a monitorování na základě 

principů řádné správy věcí veřejných.36 

 V „Národním akčním plánu sociálního začleňování na léta 2008 – 2010“ 

navíc přibyl cíl zajistit, že politiky sociálního začleňování budou dobře 

koordinovány, aby došlo k zapojení všech úrovní vlády a relevantních aktérů, 

včetně lidí, kteří zažívají chudobu; zajistit, aby politiky sociálního začleňování 

byly efektivní a účinné a byly zohledněny ve všech příslušných veřejných 

politikách, včetně hospodářských a rozpočtových politik, politik vzdělávání a 

odborné přípravy a programů strukturálních fondů (zejména Evropského 

sociálního fondu).37 

 

                                                      
34

 Srov. MPSV. Národní akční plán sociálního začleňování 2004 – 2006, s. 43.  
35

 Viz http://www.mpsv.cz/cs/2091 cit. 11. 4. 2009. 
36

 Srov. http://www.mpsv.cz/cs/2091 cit. 11. 4. 2009. 
37

 Srov. http://www.mpsv.cz/cs/5130 cit. 11. 4. 2009. 

http://www.mpsv.cz/cs/2091
http://www.mpsv.cz/cs/2091
http://www.mpsv.cz/cs/5130
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„Evropská sociální charta“ 

Česká republika ratifikovala „Evropskou sociální chartu“ (číslo zákona  

ve Sbírce: 14/2000 Sb.) a zavázala se usilovat pomocí všech vhodných 

prostředků dosáhnout podmínek, za kterých budou účinně naplňována mimo 

jiné následující práva a principy: 

13. Každý, kdo nemá dostatečné prostředky, má právo na sociální  

a zdravotní pomoc. 

14.  Každý má právo využívat služeb sociální péče. 

15.  Osoby zdravotně postižené mají právo na odborný výcvik, rehabilitaci 

a sociální readaptaci bez ohledu na původ a povahu jejich postižení. 

16.  Rodina, jakožto základní jednotka společnosti, má právo na vhodnou 

sociální, právní a hospodářskou ochranu k zajištění svého plného rozvoje. 

17.  Matky a děti bez ohledu na svůj rodinný stav a rodinné vztahy mají 

právo na přiměřenou sociální a hospodářskou ochranu. 

Komunitní plánování sociálních služeb je vhodným nástrojem, protože 

umožňuje efektivní a adresný rozvoj sociálních služeb (zejména s ohledem  

na bod 14). 

„Bílá kniha v sociálních službách“38  

V „Bílé knize v sociálních službách“, kterou v roce 2003 předložilo 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, byly definovány základní principy 

transformace sociální politiky ČR. Jsou to zásady, které vycházejí z evropského 

pojetí sociální politiky a jsou také podstatou komunitního plánování sociálních 

služeb. Patří k nim nezávislost a autonomie, začlenění a integrace, 

respektování potřeb, partnerství, kvalita, rovnost a Národní standardy, 

rozhodování v místě.    

Zákon o sociálních službách  

Výstupem procesu komunitního plánování sociálních služeb je 

zpracovaný plán rozvoje sociálních služeb. Od dřívějšího pojmu „komunitní 

plán“ se dnes přechází k užívání pojmu střednědobý plán rozvoje sociálních 

služeb. Tato potřeba úpravy terminologie vzešla ze Zákona č. 108/2006 Sb.,  
                                                      

38
 Srov. http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf cit. 11. 4. 2009. 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/736/bila_kniha.pdf
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o sociálních službách39. Tento zákon v § 95 d ukládá povinnost krajům 

zpracovávat střednědobé plány rozvoje sociálních služeb ve spolupráci 

s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se 

zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby. Dále má kraj  

za povinnost sledovat, vyhodnocovat a informovat ministerstvo o plnění plánů 

rozvoje sociálních služeb. S účinností od 1. července 2009 ukládá tento zákon 

povinnost krajům zajišťovat dostupnost poskytování sociálních služeb na svém 

území v souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.40  

Ministerstvo práce a sociální věcí České republiky má na základě tohoto 

zákona povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních 

služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců 

osob, kterým jsou poskytovány sociální služby; dále spolupracovat 

s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních veřejných služeb.   

Povinností obce ze zákona je zjišťování potřeb poskytování sociálních 

služeb, zajištění dostupnosti informací o možnostech a způsobech poskytování 

sociálních služeb na svém území, spolupráce s dalšími obcemi, kraji a 

poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci, popř. 

zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou. V § 94 písmenu d je 

stanoveno, že obec může (nikoliv musí) zpracovat střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli a uživateli sociálních 

služeb na území obce. 41 

Ministerstvo práce a sociálních věcí původně hodlalo obcím uložit 

povinnost plánovat rozvoj sociálních služeb zákonem. Původní idea byla 

taková, že komunitní plány sociálních služeb zpracované na obecní úrovni se 

poskládají jako „mozaika“ a vzniknou tak krajské plány sociálních služeb. 

Ovšem na poslední chvíli, při projednávání v Senátu, tato povinnost ze zákona 

                                                      
39

 Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé 

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 a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách. Tento zákon dále upravuje 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka.  
40

 Srov. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 96. 
41

 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 94. 
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vypadla.  Názory odborné veřejnosti se různí. Jedni zastávají názor, že zrušení 

realizace komunitních plánu na obecní úrovni jako povinnosti znamená spíše 

výzvu než prohru. Druzí a především ti, kteří dnes realizují plánování  

na krajské úrovni, se setkávají s nemožností vytvořit onu mozaiku dokonalého 

obrazu zajištěné sítě sociálních služeb.  

 

Sociální politika na úrovni obce a kraje 

V rámci realizace opatření II. etapy reformy veřejné správy byla ze státu  

na obce a kraje převedena všechna zařízení sociálních služeb. Oblast sociálních 

služeb v současné době zabezpečují kraje, obce, nestátní neziskové organizace  

a fyzické osoby. Stát, respektive MPSV, je zřizovatelem pouze pěti ústavů 

sociální péče v České republice. 

V současné době obce a kraje ve svých samostatných působnostech  

též přispívají k rozvoji sociálních služeb, jak se uvádí především v Zákoně č. 

128/2000 Sb., o obcích a Zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích. Dále pak v Zákoně 

o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení č. 114/1988 Sb. 

Dále jsou obce a kraje vázány „Evropskou sociální chartou“, „Listinou 

práv a svobod“ a „Ústavou České republiky“, které zakazují diskriminaci 

občanů. Nástrojem proti diskriminaci občanů jsou sociální služby, které 

občanům se znevýhodněním umožňují využívat běžné veřejné služby a 

prostory.  

Přínos komunitního plánování sociálních služeb 

Rozšířením plánování sociálních služeb „komunitní“ metodou získá obec, 

region, kraj i stát kvalitní síť sociálních služeb, schopnou flexibilně reagovat  

na změny v této oblasti.  

Jak uvádí Macurová z Centra pro komunitní práci střední Čechy, systém 

sociálních služeb je „vytvořen díky plánování, vycházejícímu z nejnižší možné 

úrovně, podle existujících a očekávaných potřeb, a to v požadované kvalitě  
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a respektující místní specifika“42 a vynakládající finanční prostředky  

na potřebné a kvalitní služby.   

Specifické místní demografické a ekonomické podmínky každé obce, 

města nebo mikroregionu určují, jaké služby jsou v místě potřebné a jaké 

služby je možné z dostupných finančních zdrojů zajistit.  

Při KPSS jsou zohledňovány tyto místní podmínky v maximální míře,  

a to zejména tím, že součástí plánování je zpracování socio-demografické 

analýzy, analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb a analýzy finančních toků 

v sociálních službách. Nezanedbatelným přínosem je také široké zapojení 

místních aktérů v celém procesu plánování.  

Tento systém zaručuje, že rozvoj sociálních služeb je řízen nejen 

potřebami a přáním uživatelů nebo poskytovatelů, ale také možnostmi obce a 

poskytovatelů financovat systém sociálních služeb. 

Dalším přínosem tohoto procesu je hospodárné využívání finančních 

prostředků v systému sociálních služeb. Finanční prostředky jsou v systému 

KPSS určeny jen na ty služby, které jsou potřebné. K určení potřebností služeb 

slouží analýza potřeb místních uživatelů služeb, zjištěné kapacity poskytovatelů 

služeb a stanovení priorit během strategického plánování. 

Hospodárnější využívání finančních prostředků plyne také ze spolupráce  

na poskytování sociálních služeb, sdílení zdrojů, nebo vybavení. Tato 

spolupráce se v rámci KPSS rozvine mezi poskytovateli soc. služeb, nebo mezi 

obcemi (např. v rámci mikroregionu). Ustanovení takové spolupráce by bez 

KPSS trvalo mnohem déle, pokud by vůbec vznikla. 

Využívání finančních prostředků v systému sociálních služeb se stává 

transparentní a srozumitelné. Zapojení zadavatelů, poskytovatelů, uživatelů  

a široké veřejnosti do plánování způsobu, jakým budou využity finanční 

prostředky, posiluje transparentnost rozhodování.  

Jde zejména o to, že se účastníci KPSS v průběhu plánování dozvídají 

nejen výši alokace prostředků, ale zejména jsou schopni a ochotni akceptovat 

                                                      
42

CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných, s. 31. 
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důvody rozhodnutí. „Je-li veřejnost o průběhu plánovacího procesu a 

jednotlivých krocích postupu informována a má možnost se do něj aktivně 

zapojit, získává hlubší a ucelenější pohled na oblast sociálních služeb a postup 

při plánování i rozhodování o sociálních službách se stane průhlednějším. 

Jasné pozadí vzniku konkrétních návrhů, opatření a realizovaných aktivit 

přispívá k tomu, že jsou změny lépe přijímány a veřejnost má větší zájem  

se na nich podílet.“43  

Proces KPSS má také značný přínos pro uživatele sociálních služeb.  

Ti mají možnost prosazovat své zájmy a práva, podílet se na zvýšení 

dostupnosti a kvality poskytovaných služeb, podílet se na plánování nabídky 

služeb dle jejich potřeb. Lze také konstatovat, že zapojením se do procesu KPSS 

dochází ke zmírnění sociálního znevýhodnění této skupiny uživatelů. 

Velkým přínosem procesu KPSS pro poskytovatele sociálních služeb  

je možnost spolupráce na tvorbě místní sociální politiky, navázání užší 

spolupráce se zadavatelem a jednotlivými poskytovateli, zmapování aktuálních 

potřeb uživatelů, prezentace činnosti v Katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Přínosem je KPSS pro zadavatele tím, že naváže užší spolupráci  

s poskytovateli služeb, má lepší možnost řešení problematiky sociálních služeb  

a sociálního začleňování. Vynakládání finančních prostředků na zajištění 

služeb je efektivní, systém sociálních služeb odpovídá potřebám místních 

obyvatel a především veřejnost získá hlubší pohled na oblast sociálních služeb. 

Přínos KPSS pro veřejnost je zpravidla v tom, že má možnost aktivně  

se zapojit do procesu komunitního plánování, dosáhnout zvýšení 

informovanosti o sociálních službách, upozornit na problematiku sociálního 

vyloučení a úlohu sociálních služeb.44  

Podstatou procesu KPSS je široké zapojení veřejnosti, jehož přínosy jsou 

pragmatické, ekonomické i sociálně-politické.45  

 
                                                      

43
 Viz www.mpsv.cz cit. 11. 4. 2009.  

44
Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných, s. 31. 

45
 Srov. ROSECKÝ, D., ORINIAKOVÁ, P. Komunitní plánování sociálních služeb, s. 3. 

http://www.mpsv.cz/
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