
2.3.2 NÁKLADY JEDNOTLIVÝCH TYPŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Naprostá vět�ina dosavadních analytických studií, které byly zaměřeny
na otázky financování sociálních slu�eb, byla zaměřena na makro-
ekonomické souvislosti. Problematice nákladů vybraných sociálních
slu�eb byla věnována pozornost pouze během přípravy návrhu věcné-
ho záměru zákona o sociální pomoci v r. 1997 v souvislosti s přípravou
financování sociálních slu�eb prostřednictvím přípěvku na péči. První
ucelené studie, které byly prioritně zaměřeny na rozbor nákladů jedno-
tlivých typů sociálních slu�eb, zpracoval VÚPSV teprve v r. 200233.
V rámci těchto průzkumů byla věnována pozornost tomu:
● jaké jsou náklady jednotlivých typů sociálních slu�eb, které jsou

zabezpečované nestátními neziskovými organizacemi, které
dostaly na svoji činnosti od MPSV v r. 2001 dotaci, 

● zda závisí vý�e průměrných neinvestičních výdajů připadajících
na 1 klienta v jednotlivých zařízeních na typu zřizovatele,

● zda se s rostoucí velikostí zařízení sni�uje vý�e průměrných
neinvestičních výdajů v přepočtu na jednoho klienta. 
S ohledem na reprezentativnost zji�těných tvrzení nebyla věnová-

na pozornost tomu, zda průměrné neinvestiční výdaje v jednotlivých
typech zařízení jsou regionálně diferencované. Vět�ina tvrzení při-
tom byla ověřována pouze pro domovy důchodců a ústavy sociální
péče. 

Nové aktuální údaje budou k dispozici v r. 2007 poté, co budou
v�ichni poskytovatelé sociálních slu�eb registrováni, neboť součástí
ka�dé registrace je i finanční rozvaha zabezpečovaných aktivit.

2.3.2.1 Struktura průměrných neinvestičních nákladů 
v domovech důchodců a v ústavech sociální péče 
pro zdravotně postižené občany

Údaje o struktuře průměrných neinvestičních výdajů v r. 2001 byly
publikovány pouze v r. 2002 v rámci vý�e uvedených �etření. Celko-
vé údaje představují jak pro management jednotlivých zařízení, tak
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33 viz Prů�a, L. � Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r.
2001. Praha: VÚPSV, 2002 a Vylítová, M. Náklady na sociální slu�by poskyto-
vané nestátními neziskovými organizacemi, kterým byla v roce 2001 přiznána
dotace na činnost z rozpočtu MPSV. Praha: VÚPSV, 2002 



i pro jejich zřizovatele významné informace, které umo�ňují porov-
návat efektivnost provozu jednotlivých zařízení. Bli��í údaje jsou
zřejmé z tabulky č. 4:

Tabulka č. 4:  Vý�e průměrných neinvestičních nákladů v přepočtu
na 1 klienta v domovech důchodců a ústavech sociál-
ní péče pro zdravotně posti�ené občany v r. 2001
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celkem 
z toho: 
1. mzdové náklady 

v tom: 
mzdy 

2. provozní náklady 
z toho: 
2.1. věcné náklady

z toho:
materiálové 
náklady
náklady na energie
slu�by
opravy
ostatní

2.2. odvody

v domovech důchodců
(v Kč/měs.)          v %

12 645 100,00

4 956 39,19

4 928 38,97
7 688 60,80

5 965 47,17

2 891 22,86
1 052 8,32

696 5,50
493 3,90
833 6,59

1 723 13,63

v ústavech sociální péče
(v Kč/měs.)          v %

14 192 100,00

6 001 42,28

5 955 41,96
8 191 57,72

6 046 42,60

2 851 20,09
964 6,79
584 4,11
626 4,41

1 021 7,19
2 144 15,11

Pramen: Prů�a, L. Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r. 2001.
Praha: VÚPSV, 2002

Z porovnání vý�e a struktury průměrných neinvestičních výdajů
obou typů ústavů je zřejmé, �e vy��í výdaje na klienta v ústavech so-
ciální péče pro zdravotně posti�ené občany jsou způsobeny z 94,8 %
vy��ími mzdovými náklady a s nimi souvisejícími náklady na odvo-
dy. Tato skutečnost je způsobena zejména tím, �e v ústavech sociální
péče připadá na 1 klienta 0,56 pracovníka, tj. o 0,1 pracovníka více,
ne� připadá na 1 klienta v domovech důchodců. 



2.3.2.2 Závisí výše průměrných neinvestičních výdajů 
připadajících na jednoho klienta v rezidenčních 
zařízeních na typu zřizovatele?

Přesto�e jako jedno z prvních opatření v oblasti sociální transformace
bylo umo�nění vstupu obcí a nestátních neziskových organizací do
tohoto sektoru, zásadní změny ve způsobu financování nebyly
v uplynulých více ne� 15 letech realizovány. Přesto�e v některých
výzkumných studiích34 byla naznačena některá dílčí opatření ji� v r.
2001, která by i po dobu realizace reformy veřejné správy odstranila
nejostřej�í nedostatky tohoto stavu, ke změně systému financování
sociálních slu�eb dochází a� od 1. ledna 2007.

Ze zji�těných ukazatelů vyplynulo, �e v zařízeních, jejich� zřizo-
vatelem byly obce (města), jsou průměrné neinvestiční výdaje jak
v domovech důchodců, tak i v ústavech sociální péče pro zdravotně
posti�ené občany vy��í ne� v zařízeních, jejich� zřizovatelem je teh-
dy okresní úřad. 

Je zřejmé, �e rozdíly mezi vý�í průměrných neinvestičních
výdajů v domovech důchodců mezi zařízeními zřizovanými okresní-
mi úřady a zařízeními zřizovanými obcemi (městy) byly způsobeny
nejen diferencemi ve mzdových, ale i v provozních nákladech. Roz-
díl ve mzdových nákladech byl způsoben předev�ím vy��ím podílem
pracovníků připadajících na jednoho klienta, průměrná mzda připa-
dající na jednoho pracovníka byla v domovech důchodců v zaříze-
ních zřizovaných okresními úřady o 205 Kč vy��í ne� v zařízeních
zřizovanými obcemi (12 684 Kč vs. 12 479 Kč). Rozdíl v provoz-
ních nákladech vyplývá předev�ím z vy��ího rozsahu nakupovaných
slu�eb v zařízeních zřizovaných obcemi.

U ústavů sociální péče byla relativně největ�í diference u dílčích
polo�ek provozních nákladů. Náklady na opravy v zařízeních zřizo-
vaných obcemi představují 2,4 násobek nákladů v zařízeních zřizo-
vaných OkÚ. Tento výkyv byl v�ak do značné míry kompenzován
čerpáním v polo�ce �ostatní náklady�. Diference v celkových pro-
vozních nákladech tak činila necelých 6 % a byla men�í ne� diferen-
ce ve mzdových nákladech (10 %).
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34 viz např.: Prů�a, L. Rozbor ekonomických aspektů ovlivňujících stávající
a nově navrhovaný systém sociálních slu�eb. Praha: VÚPSV, 2001



Pramen: Prů�a, L. Rozbor neinvestičních výdajů v rezidenčních zařízeních v r. 2001.
Praha: VÚPSV, 2002

Při porovnání takto zji�těných údajů s daty zji�těnými v rámci
jiných studií35 bylo mo�no konstatovat, �e v zařízeních zřizovaných
nestátními neziskovými organizacemi byly průměrné neinvestiční
výdaje o cca 8 � 9 % ni��í ne� v zařízeních zřizovaných okresními
úřady a o cca 15 % ni��í ne� v zařízeních zřizovaných obcemi (viz
tabulka č. 6).
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celkem (v Kč/měs.)
z toho:
1. mzdové náklady

v tom:
mzdy

2. provozní náklady
z toho:

2.1. věcné náklady
z toho:
materiálové 
náklady
náklady na energie
slu�by
opravy
ostatní

2.2. odvody

v domovech důchodců
OkÚ      obec      rozdíl

12 304 13 142 �838

4 820 5 175 �355

4 795 5 145 �351
7 485 7 967 �483

5 804 6 171 �367

3 068 2 624 445
947 1 210 �263
460 1 037 �577
483 500 �17
846 801 45

1 680 1 796 �116

v ústavech sociální péče
OkÚ       obec      rozdíl

14 104 15 172 �1 068

5 938 6 528 �590

5 897 6 394 �497
8 166 8 644 �478

6 041 6 245 �204

2 865 2 937 �72
962 981 �19
522 450 71
590 1 388 �798

1 102 489 613
2 126 2 399 �273

Tabulka č. 5:  Vý�e průměrných neinvestičních nákladů v přepoč-
tu na 1 klienta v domovech důchodců a ústavech so-
ciální péče pro zdravotně posti�ené občany v r. 2001
v závislosti na typu zřizovatele

35 viz: Vylítová, M. Náklady na sociální slu�by poskytované nestátními nezisko-
vými organizacemi, kterým byla v roce 2001 přiznána dotace na činnost z roz-
počtu MPSV. Praha: VÚPSV, 2002


