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ÚVOD
V současné době je v České republice registrováno okolo 6 000 sociálních služeb, které jednotliví
poskytovatelé poskytují. Tento obor rovněž zaměstnává cca 56 000 pracovníků přepočtených na celé
úvazky, a tvoří tak významný obor národního hospodářství.
S ohledem na tento rozsah byly v průběhu minulých let vytvořeny systémy výkaznictví, resp. monitoringu
poskytování sociálních služeb, a to na úrovni resortního ministerstva (Ministerstvo práce a sociálních věcí),
Českého statistického úřadu a také na úrovni jednotlivých krajů. Výkaznictví sociálních služeb tedy lze
rozdělit na tři úrovně, a to na:




výkaznictví MPSV (OKposkytovatel);
výkaznictví za účelem statistiky;
výkaznictví na úrovni krajů.

Vedle těchto systémů hraje důležitou roli ve vykazování informací o sociální službě rovněž Registr
poskytovatelů sociálních služeb (dále též „registr“), ve kterém jsou uvedeny základní údaje o sociální
službě.
V současné době tak poskytovatelé v průběhu jednoho kalendářního roku pracují s různými systémy
výkaznictví, do kterých doplňují informace, které se v rámci těchto systémů překrývají.
Největší objem informací vyplňují poskytovatelé v aplikaci OKposkytovatel, zde je věnován velký prostor
zejména ekonomickým informacím, které s danou službou souvisí. Nejmenší objem informací je pak
vyplňován do formulářů za účelem statistiky.
Cílem tohoto dokumentu je vytvoření přehledu a popisu jednotlivých, výše zmíněných, systémů výkaznictví
a analyzování jejich využitelnosti. V rámci této zprávy budou všechny druhy systémů výkaznictví
zhodnoceny z několika pohledů, resp. dle různých druhů vykazovaných informací. Jedná se o:








náklady a výnosy – srozumitelnost struktury vykazovaných dat;
strukturu pracovních pozic;
klienty sociální služby;
kapacitu sociální služby;
materiální zajištění sociální služby;
výkony sociální služby;
termíny podání výkazů a jejich využitelnost.
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1. VÝKAZNICTVÍ MPSV (OKposkytovatel)
Výkaznictví MPSV formou aplikace OKposkytovatel je nejrozsáhlejším systémem výkaznictví sociálních
služeb v České republice. Poskytovatelé sociálních služeb vyplňují data pomocí softwarové aplikace, a to
jednou ročně vždy za uplynulý kalendářní rok. V rámci výkaznictví MPSV, resp. v rámci aplikace
OKposkytovatel vyplňují poskytovatelé ještě další druhy výkazů (např. výkaz při žádosti o prostředky
z veřejných zdrojů).
Výkaznictví za jednotlivé druhy sociálních služeb sleduje dvě roviny, a to rovinu poskytovatele, resp.
identifikátoru služby na straně jedné a na straně druhé rovněž rovinu klientů. Logika struktury informací je
v případě jednotlivých druhů sociálních služeb obdobná a liší se pouze specifikací druhu služby. Vedle
těchto výkazů vykazují poskytovatelé ekonomická data, která jsou ve sledování výnosů a nákladů služby
velmi podrobná.
S ohledem na rozsah vykazovaných informací je práce se systémem snadná. Velkým nedostatkem
stávajícího systému vykazování je nedostatečná nebo nejasná definice jednotlivých ukazatelů. Např. se
nerozlišuje, zda se v případě setkání (viz níže) jedná o setkání s jednotlivcem nebo o setkání skupinové.
Chybí rovněž vazba kapacity služby na její registraci. Z praxe vyplývá, že díky nejasné specifikaci této
veličiny uvádějí poskytovatelé v žádostech o dotaci, ve výkaze a dalších dokumentech odlišnou kapacitu
služby, než kterou mají uvedenu v registraci.

1.1 Náklady a výnosy
V případě vykazování ekonomických dat je aplikace OKposkytovatel velmi detailní a výkazy poskytují
zpětně podrobný přehled o hospodaření poskytovatele, resp. konkrétní sociální služby. Vyplňování dat je
částečně automatizováno, a to tak, že dojde k sečtení jednotlivých nákladových nebo výnosových druhů.
V obou případech, tj. nákladech a výnosech neumožňuje systém OKposkytovatel import dat z databází
poskytovatele, zejména pak z jiného účetního softwaru.
Náklady i výnosy jsou sledovány vždy na úrovni jedné sociální služby, resp. na úrovni identifikátoru sociální
služby. Náklady a výnosy jsou vykazovány na úrovni jednotlivých nákladových a výnosových skupin, které
jsou dále podrobněji specifikovány dle druhového členění nákladů, resp. výnosů. Žádná z položek není nijak
specifikována nebo definována, což může být pro uživatele matoucí. V systému bohužel chybí přímá vazba
(přiřazení) jednotlivých reportovaných položek na účtovou osnovu (na úrovni syntetických účtů účtové
osnovy), resp. „odvětvový účtový rozvrh“ (na úrovni analytických účtů účtového rozvrhu). Tato vazba zde
existovala v minulosti, kdy výkaz odpovídal účtovému rozvrhu. Z pohledu uživatele by byl návrat k původní
praxi a zejména pak vytvoření možnosti automatizovaného importu dat pozitivním ulehčením práce.
V případě neexistence „odvětvového účtového rozvrhu“ nebude možné zajistit porovnatelnost obsahu
reportovaných údajů o nákladech a výnosech mezi jednotlivými sociálními službami (poskytovateli).
V případě výnosů je možné vyplňovat rovněž zdroj veřejné podpory, a to až na úroveň kraje nebo obce. Zde
slouží uživateli pro usnadnění rozbalovací menu, ze kterého si vybere kraj, resp. okres, ze kterého pak zvolí
požadovanou obec.
V uživatelské příručce není nikterak popsána metodika přiřazování nákladů k jednotlivým sociálním službám
u těch organizací, které poskytují sociálních služeb více (nebo poskytují další činnosti), resp. mají
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registrovaných sociálních služeb více než jednu. Tento problém se týká všech nákladových účtů nepřímých
nákladů, které není možné přímo jednoznačně vztáhnout k dané službě, zejména pak osobních nákladů a
režijních nákladů. V souvislosti se zavedením financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby je
nutné poskytnout poskytovatelům jasná pravidla, jak tyto náklady vztáhnout na jednotlivou sociální službu.
Ukázka struktury dat nákladů je následující (struktura výnosů je obdobná):
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1.2 Struktura pracovních pozic
Poskytovatel vyplňuje v aplikaci seznam svých zaměstnanců, ke kterým vždy primárně přiřazuje velikost
jejich úvazku, typovou pracovní pozici a také druh pracovního poměru. Aplikace obsahuje pevný výčet
typových pracovních pozic, z nichž poskytovatel vybírá (příklad je uveden na obrázku níže). Aplikace
neobsahuje popis typových pracovních pozic z hlediska vykonávaných činností, a to zejména v případě
podpůrných a technicko-hospodářských pracovních pozic, což znemožňuje možnost jednoznačného
vzájemného porovnání výkonnosti poskytovatelů sociálních služeb na úrovni personální struktury (např.
výkon mzdového účetnictví může být alternativně u poskytovatele zajištěn v agendě pracovní pozice
samostatné mzdové účetní, resp. finanční účetní, resp. personalista, resp. nákupem služby od externího
dodavatele).
V případě druhu pracovního poměru má poskytovatel na výběr z možností DPP (dohoda o provedení práce),
DPČ (dohoda o pracovní činnosti) a standardní vztah na základě uzavřené pracovní smlouvy. Ke každému
zaměstnanci je možné přiřadit konkrétní sociální službu, „ve které pracuje“. Poskytovatel dále může
vyplnit dosažené vzdělání pracovníka, délku jeho praxe a počet let, po které je u něj zaměstnán. Aplikace
neumožňuje u zaměstnanců zvolit, že pracují pro poskytovatele na živnostenský list. Aplikace dokáže
automaticky vyhodnotit, resp. upozornit na to, že má zaměstnanec větší úvazek než 1. Největším
nedostatkem aplikace v oblasti vykazování pracovních pozic je absence vysvětlení pojmu „úvazek“. Není
tedy zřejmé, zda poskytovatelé vyplňují stav počtu úvazků pracovníků ke konkrétnímu datu (např. k 31.
12.), nebo zda mají vyplnit přepočtený počet úvazků za celý rok.

1.3 Klienti sociálních služeb
Údaje o klientech jsou v aplikaci OKposkytovatel vyplňovány anonymně, vždy pouze s identifikací klienta.
Způsob identifikace klienta je v gesci poskytovatele a aplikace nevyžaduje její specifický formát. Dále ke
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klientovi doplňuje poskytovatel jeho základní identifikaci, tj. pohlaví, rok narození a cílovou skupinu.
V případě pobytových služeb vyplňuje poskytovatel poskytnuté úkony během doby uživatele ve službě (bez
ohledu na četnost a opakování těchto úkonů). Dále lze vyplnit poskytnuté fakultativní úkony uživateli, a to
jako součet za celý kalendářní rok, resp. dobu, po které byl uživatel klientem služby.
V případě terénní formy poskytování sociální služby vyplňuje poskytovatel počet setkání s uživatelem. Tato
setkání jsou v aplikaci OKposkytovatel rozčleněna do šesti kategorií, a to:







počet
počet
počet
počet
počet
počet

setkání
setkání
setkání
setkání
setkání
setkání

do 15 minut;
do 30 minut;
do 60 minut;
do 90 minut;
do 120 minut;
nad 120 minut.

Aplikace žádným způsobem nedefinuje pojem setkání, např. jestli se setkáním rozumí poskytnutí úkonu
klientovi nebo zda se jedná o pouhé setkání s klientem bez vazby na základní nebo fakultativní činnosti
sociální služby.
Vzory karty uživatelů se liší nejen podle skupin sociálních služeb (ambulantní/terénní/pobytová), ale
rovněž podle jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o sociálních službách“). Logika těchto výkazů je však stejná
jako v případě popsaném výše.

1.4 Kapacita sociálních služeb
Kapacitu služby vyplňuje v aplikaci Okposkytovatel poskytovatel sociálních služeb. Tato veličina nemá
žádnou vazbu na registraci sociální služby. V praxi se pak stává, že má poskytovatel v registru, ve výkazu a
např. v žádosti o dotaci tři různé hodnoty kapacity sociální služby. Aplikace rovněž nenabízí definici
kapacity, a jakým způsobem má být hodnota vyjádřena. Může se jednat např. o údaj z registru nebo o
průměrnou kapacitu poskytovatele v roce.
V případě pobytových služeb vyplňuje poskytovatel rovněž počet pokojů včetně jejich vybavení lůžky.
Z těchto dat aplikace OKposkytovatel automaticky vyjádří kapacitu sociální služby.

1.5 Materiální zajištění sociálních služeb
Materiální zajištění sociálních služeb je v aplikaci OKposkytovatel sledováno ve dvou úrovních, a to na
úrovni budovy nebo budov, ve kterých je sociální služba poskytována, a na úrovni vybavení, které je
využíváno klientem (při pobytu v případě pobytových zařízení nebo v případě samotného poskytování
služby). V případě budov vyplňuje poskytovatel formu jejich užívání (vlastnictví, pronájem apod.), počet
podlaží budovy a její stav. Ke každé z budov, resp. podlaží vyplňuje poskytovatel informaci o tom, jaká
sociální služba (nebo služby) je v dané budově, resp. patře poskytována.
V případě vybavení pokojů, resp. prostor uživatelů vyplňuje poskytovatel např. dostupnost televizoru,
připojení internetu, přístup k počítači, dostupnost lednice na pokoji, vlastnictví polohovatelného lůžka
nebo křesla apod. V případě terénních služeb se sleduje rovněž vlastnictví automobilu nebo jiného
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dopravního prostředku. V případě automobilu poskytovatel v aplikaci rovněž uvádí počet kilometrů, které
automobilem ujel.
Další oblastí, kterou poskytovatel v případě sociální služby vyplňuje, je oblast stravování. Předně je možné
uvést údaj, zda je v zázemí sociální služby kuchyňka (nerozlišuje se, zda pro vlastní vaření klientů nebo
jako součást poskytování služby). Dále pak vyplňuje poskytovatel počet vydaných jídel, počet externě
dodaných jídel a počet zajištění stravování (např. v restauraci, školní jídelně apod.). Zde je velmi
problematické používání termínu „jídlo“ (např. v případě oběda může být za jídlo považován celý oběd
nebo to mohou být dvě jídla – hlavní chod a polévka).

1.6 Výkony sociálních služeb
Výkony sociálních služeb eviduje aplikace OKposkytovatel v kartách uživatelů. Jak již bylo popsáno výše,
v případě každé ze služeb je u každého uživatele evidován počet poskytnutých úkonů, popř. činností, resp.
fakultativní činnosti. Výkony sociálních služeb, resp. jejich evidence v aplikaci OKposkytovatel nemá
žádnou vazbu na kapacitu sociální služby nebo na personální obsazení (např. v případě počtu setkání
neexistuje vazba na provozní dobu poskytování sociální služby a na počet úvazků poskytovatele). Na rozdíl
od některých krajských systémů výkaznictví nesleduje systém OKposkytovatel intervence a kontakty.

1.7 Termíny podání výkazu a jeho využitelnost
Aplikace OKposkytovatel sbírá z oblasti sociálních služeb značné množství dat, které zahrnuje ekonomiku
sociální služby, personální zajištění sociální služby, klienty sociální služby, kapacitu, materiálně-technické
vybavení sociálních služeb a jejich výkony.
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Nejpalčivějším nedostatkem aplikace OKposkytovatel je absence definic jednotlivých vyplňovaných dat.
V případě některých (jak bylo zmíněno výše) je možné vyložit termíny alternativně – např. úvazek, jídlo,
kapacita apod. Výsledkem tohoto nedostatku je nesourodý a takřka neporovnatelný soubor dat, která
aplikace OKposkytovatel sbírá.
Dalším nedostatkem je změna struktury vykazovaných dat v čase. Od spuštění aplikace OKposkytovatel
k těmto změnám několikrát došlo, a není tak možné porovnat data v čase. Jako příklad lze uvést strukturu
nákladů (analogicky též výnosů), jejíž dřívější podoba je patrná z obrázku níže. V předchozích letech
doplňovali poskytovatelé data do standardní struktury účtového rozvrhu. Poté byla struktura dat změněna
(viz výše). Tato data jsou tedy v současné době neporovnatelná.

Dalším nedostatkem je malé využití externích dat, která poskytovatelé sbírají v jiných aplikacích či
softwarovém vybavení, a to formou automatizovaných importů. Aplikace OKposkytovatel dokáže importovat
některá z dat, která poskytovatelé vyplňovali v předchozím roce (např. data o budovách apod.). V tomto
směru se však nabízí import dat z jiných softwarových aplikací, zejména účetnictví, resp. aplikací pro
sledování provozních dat poskytovatele (informace o kapacitách, personální informace apod.).
Výhodou je naopak možnost získaná data exportovat do formátu MS Excel a dále s nimi pracovat. V této
souvislosti by bylo žádoucí, kdyby aplikace OKposkytovatel sama získaná data vyhodnocovala dle
předdefinovaných formátů a vytvářela z těchto dat standardizované reporty.
Termín podání výkazu, 30. červen, je stanoven přímo v zákoně o sociálních službách, a to v § 85 tohoto
zákona. V praxi však dochází k prodlužování tohoto termínu. Data, resp. jejich správnost kontroluje
příslušný krajský úřad (ten, kde byla sociální služba registrována).
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2. VYKAZOVÁNÍ STATISTICKÝCH DAT
Vykazování statistických dat je uskutečňováno na základě zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů. V zákoně není nikterak vymezena požadovaná struktura vykazovaných dat.
Vykazování probíhá jednou ročně. Vykazování statistických dat je zaměřeno na čtyři stěžejní oblasti, a to:





data
data
data
data

o
o
o
o

zaměstnancích pracujících v sociálních službách (počet zaměstnanců, platy, odměny apod.);
sociálních službách;
sociální práci;
sociálněprávní ochraně dětí.

Z pohledu sociálních služeb je klíčové výkaznictví o sociálních službách, které v sobě zahrnuje dva druhy
výkazů, a to:




Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb;
Roční výkaz o zaměstnancích;
Roční výkaz o sociálních službách a sociální péči.

2.1 Náklady výnosy
Náklady a výnosy (v terminologii výkazu příjmy a výdaje) jsou ve statistickém vykazování sledovány
v jednoduché struktuře. V případě nákladů jsou sledovány pouze kategorie investičních a neinvestičních
nákladů, resp. výdajů. Tuto strukturu lze považovat pouze za velmi hrubý přehled o nákladech (výdajích)
dané sociální služby. V případě výnosů jsou sledovány příjmy z úhrad od klientů, dotace od státu, dotace od
zřizovatele, příjmy z vlastní činnosti, příjmy od zdravotních pojišťoven, příjmy z úhrad za poskytovanou
péči a ostatní příjmy. Mimo tyto kategorie stojí poněkud nelogicky přijaté dary (od právnických a fyzických
osob).
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Vedle této struktury jsou v Ročním výkazu o zaměstnancích, platech a odměnách za pracovní pohotovost v
zařízeních sociálních služeb evidovány detailněji mzdové náklady na jednotlivé kategorie pracovních pozic
(viz obrázek níže). Struktura pracovních pozic však neodpovídá struktuře z Ročního výkazu o sociálních
službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb (viz kapitola 2.2 Struktura pracovních pozic).

2.2 Struktura pracovních pozic
Statistické výkaznictví sleduje jednotlivé kategorie pracovních pozic (jak je patrné z obrázku níže). Tyto
kategorie jsou v oblasti sociálních služeb standardní a dávají dobrý přehled o personálním obsazení dané
sociální služby. Obdobně, jako je tomu v případě aplikace OKposkytovatel, neexistuje zde žádná metodika,
jakým způsobem rozpočítávat úvazky z kategorie THP, v tomto konkrétním případě např. účetní a ekonom.
Není zde ani definován termín „úvazek“, což může vést k nejasnému výkladu na straně poskytovatelů.
Statistické výkaznictví nesleduje druh pracovního poměru (pracovní smlouva / DPP / DPČ).
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2.3 Klienti sociálních služeb
Statistické výkaznictví eviduje údaje o klientech sociálních služeb pouze v případě pobytových sociálních
služeb. Je sledován jednak vývoj počtu klientů a stav klientů k polednímu dni v roce. V případě odchodu
klientů ze služby je sledováno i místo, kam tito klienti odešli, tj.:





do přirozeného sociálního prostředí;
do pobytové komunitní sociální služby;
do ústavního zařízení pobytové služby sociální péče nebo jiné pobytové služby sociální prevence;
jinam.

V případě stavu klientů je evidován jednak jejich věk, a to v široké škále věkových kategorií a současně
stupeň závislosti. Data o klientech sociální služby jsou evidovány souhrnně bez možnosti zjištění detailu o
konkrétním klientovi.
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2.4 Kapacita sociálních služeb
Kapacita sociálních služeb je v případě statistického výkaznictví sledována pouze v případě pobytových
sociálních služeb. Struktura vykazovaných dat je téměř identická, jako je tomu v případě aplikace
OKposkytovatel. Zde se sleduje počet lůžek, resp. pokojů v ústavních zařízeních sociální péče, přičemž je
sledován počet lůžek na 1, 2, 3 a vícelůžkových pokojích.

V případě kapacity služby je nedostatečně vymezena kapacita služby: „uvádí se lůžková kapacita stanovená
zřizovatelem; dojde-li během sledovaného roku z jakéhokoli důvodu ke změně kapacity (trvale i na
přechodnou dobu), přiložte komentář do poznámkového oddílu“. V textu nelze nalézt odkaz na registraci
sociální služby. Také je zde zohledněna pouze kapacita služeb s lůžkovou kapacitou, ale již ne služeb
ostatních.
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2.5 Materiální zajištění sociálních služeb
Materiální zajištění sociálních služeb není v případě statistického výkaznictví vykazováno.

2.6 Výkony sociálních služeb
Výkony sociálních služeb jsou ve statistickém výkaznictví sledovány pouze v případě intervenčních center.
Vedle celkového počtu jeho klientů je sledován rovněž počet klientů, kterým byla poskytnuta pomoc, a to
buď jednorázově, nebo opakovaně. Dále je sledován počet případů, kdy byla pomoc poskytnuta
v návaznosti na vykázání ze společného obydlí a počet případů s nezletilým dítětem.

2.7 Termíny podání výkazu a jeho využitelnost
Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb, Roční výkaz o sociálních
službách a sociální péči a Roční výkaz o zaměstnancích jsou (v případě dat roku 2015) odevzdávány
nejpozději do 15. února 2016.
S ohledem na překrývání některých informací s aplikací OKposkytovatel není z pohledu poskytovatele nutné
tato data vyplňovat vícekrát, ale nastavit kanál, kterým by byla data sebraná v aplikaci OKposkytovatel
využitelná i v případě vykazování dat ve smyslu zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění
pozdějších předpisů, ovšem pouze za předpokladu, že by struktura dat byla v čase, resp. mezi jednotlivými
lety neměnná.
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3. VÝKAZNICTVÍ NA ÚROVNI KRAJŮ
S přechodem financování sociálních služeb z úrovně MPSV na úroveň krajů vyvstala v minulosti potřeba
sledování poskytování sociálních služeb právě na této úrovni, a to zejména se zaměřením na ekonomiku a
výkony sociální služby. Monitoring sociálních služeb, resp. sebraná data využívají kraje rovněž v průběhu
procesu plánování krajských sítí sociálních služeb.
V souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na systém vyrovnávací platby bude hrát monitoring
sociálních služeb (nejen) na úrovni krajů mnohem větší roji, než tomu bylo doposud, a to mj. z důvodu
zabránění „přefinancování“ sociální služby z veřejných zdrojů. Výkaznictví na úrovni krajů se většinou týká
pouze těch sociálních služeb, které jsou zařazeny do krajské sítě sociálních služeb.
Ze všech krajů ČR využívá většina z nich vlastní systém výkaznictví sociálních služeb, které se liší strukturou
dat a jejich hloubkou. Ty kraje, které dosud vlastní systém nemají, jej pro rok 2016 plánují. Současný stav
systémů výkaznictví na úrovni krajů shrnuje tabulka níže.
Kraje se vedle ekonomiky a personální oblasti významně zaměřují na výkony sociální služby a na kvalitu
sociální služby. V případě Karlovarského kraje došlo k vytvoření tzv. „karet sociálních služeb“, kde jsou
vyjádřeny všechny potřeby uživatelů, které má daná služba řešit. Na základě této standardizace lze pak
hrubě hodnotit kvalitu poskytování sociální služby, a to na základě počtu vyřešených potřeb uživatelů.
Pro sledování kvantity sociální služby, tj. výkonů, byly vytvořeny pro jednotlivé druhy sociálních služeb
indikátory, které jsou obdobné jako v modulu OKposkytovatel. Jedná se zejména o jasné nadefinování
pojmů „kontakt“, „intervence“ (skupinové, individuální), „lůžkoden“ apod.
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2015
Kraj

Karlovarský

2016

Systém
výkaznictví

Technické
zajištění

Frekvence
vykazování

Systém
výkaznictví

Technické
zajištění

Frekvence
vykazování

Ano

Excel

roční

Ano

Excel

čtvrtletní

Ano

Excel

čtvrtletní

Vysočina

Ne

Moravskoslezský

Ano

Aplikace
MPSV

roční

Ano / pokračování v dosavadní praxi

Plzeňský

Ano

Aplikace
MPSV

roční

Ano / ve fázi přípravy

Jihočeský

Ne

Ano / ve fázi přípravy

Zlínský

Ano

KISSOS

N/A

Ano / odmítl poskytnout informace

Liberecký

Ano

Webová
aplikace

roční

N/A

Středočeský

Ano

Excel

roční

Hl. město Praha

N/A

N/A

Ano / ve fázi přípravy

data nejsou k dispozici

Ústecký

Ano

Webová
aplikace

roční

N/A

N/A

N/A

Královéhradecký

Ano

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Pardubický

Ano

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Olomoucký

Ano

BEOK

roční

N/A

N/A

N/A

Jihomoravský

Ano

Excel

roční

N/A

N/A

N/A
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3.1 Karlovarský kraj
Karlovarský kraj má pro rok 2015 vytvořen vlastní systém monitoringu, resp. reportingu sociálních služeb.
Pro rok 2016 vytvořil jeho rozšířenou verzi, a to v souvislosti s přechodem financování sociálních služeb na
systém vyrovnávací platby. Systém funguje na bázi aplikace MS Excel, přičemž evidenci vyplňují
poskytovatelé do předem připravených tabulek. Systém pracuje s omezenou mírou automatizace (dovede
vyhodnotit některé ukazatele) a je možné do něj importovat data z jiných softwarových aplikací.
Náklady výnosy
V případě Karlovarského kraje je v oblasti nákladů a výnosů sledována obdobná struktura dat, jako je tomu
v případě aplikace OKposkytovatel. Stejně jako v případě aplikace OKposkytovatel zde chybí vazba na
účtový rozvrh. Systém monitoringu Karlovarského kraje bude navíc od roku 2016 obsahovat vazbu nákladů a
výnosů na poskytnutou veřejnou podporu, resp. na vyrovnávací platbu. V případě ekonomických dat
vyplňují poskytovatelé vždy plánované hodnoty, skutečnost a od poloviny roku rovněž očekávanou
skutečnost ke konci roku.
Struktura pracovních pozic
V systému výkaznictví Karlovarského kraje je vykazován přehled všech zaměstnanců, jejich úvazků, délka
zaměstnání u poskytovatele a počet odpracovaných hodin za určité období (čtvrtletí/rok). Zvlášť jsou
sledováni pracovníci v přímé a nepřímé péči (ostatní pracovníci). Pracovníky v přímé péči kategorizuje do
následujících skupin:







sociální pracovníci;
pracovníci v sociálních službách;
zdravotničtí pracovníci;
pedagogičtí pracovníci;
manželští a rodinní poradci;
další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.

Ostatní pracovníky pak rozděluje do těchto skupin:




vedoucí pracovníci;
administrativní pracovníci;
obslužný personál.

Klienti sociálních služeb
V systému Karlovarského kraje není výkaznictví prováděno z pohledu klienta. Systém výkaznictví
Karlovarského kraje však předpokládá, že poskytovatel sociální služby vede důkladně prvotní evidenci
klientů, a to buď ve svém vlastním software, nebo v tabulce ve formátu MS Excel, kterou kraj
poskytovatelům sociálních služeb poskytuje.
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Kapacita sociálních služeb
Kapacita sociálních služeb není v systému monitoringu Karlovarského kraje zvlášť sledována, údaj o
kapacitě (dle registrace sociální služby) vstupuje do systému monitoringu pouze ve vazbě na výkony
sociálních služeb, a to v souvislosti s využitou kapacitou služby.
Materiální zajištění sociálních služeb
V případě systému monitoringu Karlovarského kraje není materiální zajištění sociálních služeb sledováno.
Materiální zajištění sociálních služeb je v Karlovarském kraji zjišťováno v průběhu procesu zařazování
jednotlivých sociálních služeb do krajské sítě sociálních služeb.
Výkony sociálních služeb
Systém monitoringu sociálních služeb Karlovarského kraje bude od roku 2016 sledovat výkony sociálních
služeb do podrobného detailu. Současná struktura reportovaných informací (v roce 2015) je obdobná.
Evidované informace se liší v závislosti na druhu, resp. skupině sociální služby. Ty jsou v systému
monitoringu Karlovarského kraje rozděleny na:





pobytové služby sociální péče;
pobytové/ambulantní služby sociální prevence - služby s lůžkovou kapacitou;
ambulantní a terénní služby sociální péče;
ambulantní a terénní služby sociální prevence a odborné sociální poradenství.

Výkony sociálních služeb jsou sledovány ve dvou rovinách, a to plánované a reálné. Jedním z kritérií
hodnocení výkonu sociální služby je právě naplnění plánovaných hodnot, a to ve vazbě na poskytnuté
finanční prostředky z veřejných zdrojů.
V případě pobytových služeb sociální péče jsou sledovány následující ukazatele výkonů sociálních služeb:






počet lůžek;
provoz - celkový počet dnů;
obložnost lůžka;
celkový počet uživatelů;
průměrný počet uživatelů (za den).

Počet lůžek je skutečný počet lůžek, který měla sociální služba v daném období k dispozici. Pokud dojde
během sledovaného období ke změně počtu lůžek, které poskytovatel poskytuje v rámci krajské sítě
sociálních služeb kraje, uvede poskytovatel sociální služby tuto skutečnost do pole komentáře.
Provoz – celkový počet dnů je součtem všech dnů, po které byla v daném období sociální služba v provozu.
Obložnost lůžka je procentuální vyjádření využití počtu lůžek dané sociální služby. Obložnost lůžka udává
podíl obsazených lůžek ku kapacitě (lůžka) sociální služby, která je poskytována v rámci krajské sítě
sociálních služeb Karlovarského kraje. Obložnost lůžka je počítána na denní bázi a je matematicky
vyjádřena jako podíl počtu uživatelů a počtu kapacity (lůžka) poskytované v rámci krajské sítě sociálních
služeb. Měsíční/čtvrtletní/roční hodnota je pak vyjádřena prostým aritmetickým průměrem, jehož čitatel
je součtem denních hodnot obložnosti lůžka a jmenovatelem je počet dní poskytování sociální služby.
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Celkový počet uživatelů je kumulovaným součtem všech uživatelů za dané období.
Průměrný počet uživatelů (za den) je roven prostému podílu ukazatele „Provoz – celkový počet dnů“ a
„Celkový počet uživatelů“.
V případě pobytových/ambulantních služeb sociální prevence - služeb s lůžkovou kapacitou jsou sledovány
následující ukazatele výkonů sociálních služeb:











počet lůžek;
provoz - celkový počet dnů;
obložnost lůžka;
vytížení pracovníků v přímé péči;
celkový počet uživatelů;
průměrný počet uživatelů (za den);
počet intervencí;
průměrný počet intervencí (za den);
počet kontaktů;
průměrný počet kontaktů (za den).

Vysvětlení jednotlivých pojmů je k dispozici v předchozím a následujícím textu.
V případě ambulantních a terénních služeb sociální prevence a odborného sociálního poradenství jsou
sledovány následující ukazatele výkonů sociálních služeb:











provoz - celkový počet dnů;
provozní doba (pro uživatele) v hodinách;
celkový počet uživatelů;
průměrný počet uživatelů (za den);
celkový počet kontaktů;
průměrný počet kontaktů (za den);
celkový počet intervencí;
průměrný počet intervencí (za den);
celkový počet hovorů;
vytížení pracovníků v přímé péči.

Provoz – celkový počet dnů je hodnota, resp. součet všech dnů, po které byla v daném období sociální
služba v provozu.
Provozní doba (pro uživatele) v hodinách je součtem všech hodin, po které byla v daném období sociální
služba v provozu.
Celkový počet uživatelů je kumulovaným součtem všech uživatelů ze všech měsíců období.
Průměrný počet uživatelů (za den) je kumulovaný součet všech uživatelů za dané období.
Celkový počet kontaktů je počet skutečně poskytnutých kontaktů v daném období.
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Průměrný počet kontaktů (za den) je průměrný počet skutečně poskytnutých kontaktů v daném období za
jeden den provozu služby. Hodnota je generována automaticky. Kontaktem se rozumí setkání pracovníka
v přímé péči s uživatelem sociální služby, nebo zájemcem o poskytnutí sociální služby, a to za účelem
řešení nepříznivé sociální situace uživatele nebo zájemce o poskytnutí sociální služby.
V rámci jednoho dne může být u jednoho uživatele vykázáno v rámci jednoho dne více kontaktů. Pokud je
kontakt prováděn se skupinou uživatelů, je vykázán jako jeden kontakt. Pokud kontakt provádí více než
jeden pracovník v přímé péči, je tento kontakt vykázán jako jeden kontakt.
Celkový počet intervencí je počet skutečně poskytnutých intervencí v daném období. Intervencí se rozumí
odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele (v praxi se může jednat rovněž o zpracování dokumentace
související s řešením konkrétní potřeby uživatele, jednání s institucemi apod., tj. u intervence nemusí být
uživatel vždy fyzicky přítomen), o které existuje písemný záznam v prvotní evidenci poskytovatele sociální
služby. Intervence může mít podobu osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronické nebo
písemné komunikace.
Pokud je pracovníkem v přímé péči prováděna skupinová intervence, tj. s více uživateli sociální služby
zároveň, je tato intervence vykázána jako jedna intervence, a to bez ohledu na vzájemný příbuzenský
vztah uživatelů.
Pokud je intervence prováděna dvěma pracovníky v přímé péči, z pohledu monitoringu se jedná o dvě
intervence, a to bez ohledu, zda tato intervence probíhá s jedním uživatelem nebo se jedná o skupinovou
intervenci.
Průměrný počet intervencí (za den) je průměrný počet skutečně poskytnutých intervencí v daném období
za jeden den provozu služby. Hodnota je generována automaticky.
Celkový počet hovorů je počet uskutečněných hovorů v daném období.
Vytížení pracovníků v přímé péči je skutečná míra vytíženosti pracovníků v přímé péči.
V případě ambulantní a terénní služby sociální péče jsou sledovány následující ukazatele výkonů sociálních
služeb:






provoz - celkový počet dnů;
provozní doba (pro uživatele) v hodinách;
celkový počet uživatelů;
průměrný počet uživatelů (za den);
vytížení pracovníků v přímé péči (v %).

Vysvětlení jednotlivých pojmů je k dispozici v předchozím textu.
Termíny podání výkazu a jeho využitelnost
V současné době (v roce 2015) je frekvence vykazování dat o sociálních službách roční. Od roku 2016 bude
vykazování probíhat vždy čtvrtletně, přičemž se v různých čtvrtletích bude měnit intenzita počtu
vykazovaných informací (např. výnosy sociální služby jsou sledovány až ve třetím a čtvrtém čtvrtletí).
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Poskytovatel rovněž vyplňuje (částečně se jedná o automatizované vyplňování na základě jednotlivých
čtvrtletních výkazů) výkaz poskytování sociální služby za celý rok.
Čtvrtletní frekvence vykazování byla zvolena s ohledem na financování sociálních služeb formou
vyrovnávací platby. Díky čtvrtletní frekvenci vykazování je možné odhalit možné přefinancování veřejnými
zdroji nad rámec vyrovnávací platby v případě konkrétní sociální služby.
Čtvrtletní zprávy odevzdávají poskytovatelé vyplněné (elektronicky) vždy k 20. dni měsíce, který následuje
po uplynulém kalendářním čtvrtletí. Závěrečnou zprávu odevzdávají poskytovatelé vyplněnou (elektronicky
i v papírové podobě) do 15. ledna roku, který následuje po roce, za který jsou výkazy vyplněny.
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3.2 Ústecký kraj
Ústecký kraj využívá k výkaznictví a hodnocení jednotlivých sociálních služeb vlastní webovou aplikaci. Ze
získaných dat jsou vytvářeny benchmarkové hodnoty, na základě kterých jsou jednotlivé sociální služby
poskytované na území Ústeckého kraje hodnoceny.
Vstupní data a metriky jsou přímo návazné na informace, které jednotliví poskytovatelé sociálních služeb v
Ústeckém kraji vyplňují prostřednictvím elektronických formulářů funkčně přímo provázaných s portálem
katalogu na doméně http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/.
Systém na základě volitelných možností vzájemného provazování vstupních dat a s nimi provázanými
algoritmy poskytuje Ústeckému kraji variabilnost v nastavení parametrů benchmarkingu (zužování,
rozšiřování a upřesňování hodnotících procesů), a tak tedy i dosažení jeho maximální možné výtěžnosti.
Konkrétní parametry benchmarkingu jsou tak vždy v kompetenci zástupců Ústeckého kraje.
Náklady a výnosy
Náklady a výnosy jsou v rámci aplikace Ústeckého kraje vykazovány ve struktuře účtové osnovy na úrovni
jednotlivých účtů a jsou tak pro poskytovatele sociálních služeb snadno srozumitelné, resp. mají jasnou
vazbu na účetnictví (účetní software) poskytovatele. Výkaznictví však pracuje pouze s touto strukturou a
nejde více do podrobnosti, čímž není možné získat o sociální službě větší detail. Není rovněž jasné, jakým
způsobem by měly být k jednotlivým službám přiřazovány ty náklady, které jsou společné pro všechny
služby poskytovatele.
Struktura pracovních pozic
Zaměstnanci sociální služby jsou v aplikaci Ústeckého kraje sledováni, resp. vykazováni způsobem odlišným
od ostatních systémů výkaznictví. Jednotlivé kategorie zaměstnanců jsou následující:
A. Služby sociální:





pracovníci v sociálních službách;
o přímá obslužná péče;
o základní výchovná nepedagogická činnost;
o pečovatelská činnost;
sociální pracovníci;
zaměstnanci odborných sociálních poraden.

B. Služby pedagogické:




vychovatelé;
učitelé odborného výcviku;
speciální pedagogové.

C. Služby zdravotnické:



sanitáři;
maséři;
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ošetřovatelé;
zdravotničtí asistenti (praktická sestra);
všeobecné sestry;
nutriční terapeuti;
ergoterapeuti;
fyzioterapeuti;
lékaři.

D. Ostatní:



hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci;
zaměstnanci převážně manuálně pracující.

Dobrovolníci – pouze registrovaní.
Ke každé z kategorií se pak doplňují následující údaje:





počet osob;
typ pracovního poměru (HPP,DPČ,DPP, faktura);
počet přepočtených úvazků (HPP, DPČ);
souhrn hodin za sledované období (DPP, faktury, dobrovolníci).

Klienti sociálních služeb

Počet uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby – počet uživatelů dle přiznaných stupňů
I., II., III., IV. ve sledovaném časovém období.
Počet neuspokojených zájemců o službu – zájemci, kteří byli odmítnuti z důvodu nedostatečné kapacity (byli
zavedeni do tzv. pořadníku zájemců o službu).
Počet odmítnutých zájemců o službu – zájemci, kteří byli odmítnuti z důvodu, že nespadají do okruhu osob,
pro které je sociální služba určena apod.
Kapacita sociálních služeb
V rámci systému výkaznictví Ústeckého kraje je kapacita sociální služby vykazována standardně ve dvou
podobách, a to jako kapacita sociální služby s vazbou na registr sociálních služeb a jako kapacita okamžitá.
Využití, popř. rozšíření těchto ukazatelů se liší v závislosti na konkrétním druhu sociální služby. Kapacita
ambulantních a terénních služeb je udávána v počtu uživatelů.
Materiální zajištění sociálních služeb
Materiální zajištění sociální služby není v aplikaci Ústeckého kraje sledováno.
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Výkony sociálních služeb
V rámci výkaznictví Ústeckého kraje je vykazováno široké spektrum dat, které se týká výkonů sociální
služby, a je vždy konkretizované dle jednotlivých druhů sociálních služeb. Kompletní výčet sledovaných dat
je následující:














počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty);
počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty);
počet kontaktů;
počet telefonických, emailových a poštovních kontaktů;
počet telefonických kontaktů;
počet emailových a poštovních kontaktů;
intervence individuální (počet);
individuální a skupinová intervence;
celkový čas poskytnutých intervencí;
počet lůžkodnů;
počet rozvezených obědů za rok (stravy);
počet bytových jednotek;
počet bytodnů.

Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty) – počet hodin strávených v přímé
péči u uživatelů za 1 rok (bez započítání cesty za klientem / uživatelem) – celkem.
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty) – počet hodin strávených při
zajištění poskytované sociální služby při terénní formě pro všechny uživatele / klienta včetně cesty za dané
časové období – celkem.
Počet kontaktů – pouze osobní setkání s uživatelem nebo zájemcem o službu. Kontakt trvá minimálně 10
minut. Kontakt v ambulantních službách: počet uživatelů nebo zájemců ve službě/den (návštěvnost).
Kontakt v terénních službách: počet setkání pracovníka přímé péče s uživatelem nebo zájemcem o službu
za den (více viz příloha).
Počet telefonických, emailových a poštovních kontaktů – telefonický kontakt s uživatelem či budoucím
zájemcem sociální služby. E-mailový a poštovní kontakt bez časového omezení ve prospěch klienta,
související s poskytnutím služby.
Počet telefonických kontaktů – telefonický kontakt s uživatelem či budoucím zájemcem sociální služby.
Počet emailových a poštovních kontaktů – kontakt bez časového omezení ve prospěch klienta, související s
poskytnutím služby.
Intervence individuální (počet) – odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele nebo zájemce o službu,
o které existuje písemný záznam. Intervence je započata nad 30 minut.
Intervence skupinová (počet) – v rámci skupinové intervence se započítává ve smyslu počtu pracovníků,
kteří ji vykonávají. Intervence je započata nad 30 minut.
Individuální a skupinová intervence – současně provázat na ambulantní formu.
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Celkový čas poskytnutých intervencí – celkový čas přímé práce s klientem za předchozí kalendářní rok, v
hodinách.
Počet lůžkodnů – jedním lůžko/dnem rozumíme jedno obsazené lůžko jedním klientem přes jednu noc.
Celkovým počtem lůžko/dnů se tedy rozumí součet všech dnů, které všichni uživatelé v daném období
strávili v zařízení (počet).
Počet rozvezených obědů za rok (stravy) – celkový počet rozvezených obědů za 1 rok.
Počet bytových jednotek – celkový počet bytových jednotek.
Počet bytodnů – rozumí se jedna obsazená bytová jednotka přes noc. Celkovým počtem bytodnů se pak
rozumí součet všech dnů, po které byly bytové jednotky v zařízení obsazeny (počet bytodnů za 1 rok).
Termíny podání výkazů a jejich využitelnost
Výkaz vyplňují poskytovatelé vždy jednou za uplynulý kalendářní rok, konkrétní datum není z manuálu pro
vyplnění známo. Ústecký kraj využívá získaná data k vytvářením vlastních analýz a benchmarků z oblasti
sociálních služeb, se kterými dále pracuje při sestavování sítě sociálních služeb.
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3.3 Liberecký kraj
Systém reportingu o poskytovatelích a sociálních službách v Libereckém kraji sbírá data od obcí a od
samotných poskytovatelů – informace jsou požadovány v návaznosti na plánování sociálních služeb na úrovni
kraje a rovněž v návaznosti na tvorbu krajské sítě sociálních služeb.
Jednotlivé obce zasílají strukturu své sítě sociálních služeb, a to ve struktuře:

















název poskytovatele;
druh sociální služby;
počet uživatelů využívajících danou službu;
skutečnou výši finanční podpory dané sociální služby ze strany obce;
plánovaná výše finanční podpory dané sociální služby ze strany obce;
hmotná podporu obce-např. nákup lůžek;
informace, zda je dané sociální služba v souladu s komunitním plánem obce);
druh sociálních služeb;
forma poskytování;
zda postačuje současná kapacita poskytovatel či nikoli;
zda postačuje dostupnost služby v obci či nikoli;
zda obec plánuje či nikoli rozvoj dané sociální služby;
jakou kapacitu u dané sociální služby obec požaduje;
jaké specifické potřeby občanů obec potřebuje řešit (např. dluhové poradenství);
zda uvedenou aktivitu rozvoje dané sociální služby obec zahrnula do svého komunitního plánu;
přehled o plánovaném rozvoji sociálních služeb na jejich území.

Poskytovatelé vyplňují formulář, ve kterém se zjišťují následující údaje:









počet neuspokojených žádostí o sociální službu – zvlášť za každou formu poskytování (včetně údaje
o počtu akutních neuspokojených žádostí);
krom základních neboli legislativně stanovených cílových skupin uživatelů i specifické cílové skupiny
(osoby s poruchami autistického spektra, s psychiatrickými poruchami, s neurodegenerativními
poruchami);
přehled financování sociální služby – skutečná výše za rok předešlý a plánovaná výše na rok stávající
(dotace ze státního rozpočtu; úhrada od uživatelů, zdravotních pojišťoven, Úřadu práce; dotace od
obcí; příspěvky zřizovatelů; dotační grantové fondy, nadace a dary, ostatní zdroje financování);
přehled personálního zajištění sociální služby – aktuální počet pracovníků a úvazků (u pracovníků
přímo poskytujících sociální službu zvlášť za každou jednotlivou pozici; u ostatních pracovníků
celkem); včetně celkového počtu pracovníků i úvazků;
přehled efektivnosti sociální služby;
o
u služeb sociálního poradenství a sociální prevence – celkový počet odpracovaných
hodin a celkový počet hodin přímé práce s uživateli – vždy skutečný za rok předešlý a
plánovaný počet na rok stávající (pouze u pracovníků přímo poskytujících sociální
služby);
o
u služeb sociální péče – strukturu uživatelů dle závislosti na pomoci druhé osoby (tj.
počet uživatelů příslušného stupně závislosti – skutečný za rok předešlý a plánovaný na
rok stávající);
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náklady na sociální službu – celkové skutečné roční náklady na sociální službu + celkové skutečné
roční náklady na pracovníky přímo poskytující sociální službu (tj. za rok předešlý);
o
u ambulantní a terénní formy poskytování dále průměrné roční náklady na 1 úvazek
pracovníka přímo poskytujícího službu;
o
u pobytové formy poskytování pak průměrné denní náklady na 1 lůžko;
konkrétní specifika týkající se dané sociální služby (např. týkající se lokality, prostředí, cílové
skupiny, dostupnosti, řešených potřeb uživatelů, ojedinělost v území apod.);
přehled o dostupnosti služby – výčet všech obcí Libereckého kraje, jejichž občané – uživatelé
využívají danou službu poskytovatele (včetně počtu uživatelů z dané obce).

Pro ro 2016 připravuje Liberecký kraj modifikovaný systém výkaznictví.
Termíny podání výkazů a jejich využitelnost
Výkazy se vyplňují vždy jednou za rok. Systém výkaznictví Libereckého kraje je unikátní v tom, že spojuje
výkaznictví jednak na úrovni poskytovatelů, kteří vyplňují údaje o svých poskytovaných službách (viz výše),
ale také na úrovni jednotlivých obcí Libereckého kraje, které vyplňují data o službách, které jsou na území
dané obce poskytovány (viz výše). Tento model je vhodný v souvislosti se zavedením financování sociálních
služeb formou vyrovnávací platby, kdy vzroste potřeba zintenzivnění komunikace mezi krajem a
jednotlivými obcemi, a to v průběhu procesu plánování kapacit sociálních služeb nebo pro případ zamezení
přefinancování jednotlivých sociálních služeb. Termín pro odevzdání výkazu není z dodaných podkladů
patrný.
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3.4 Plzeňský kraj
Plzeňský kraj v současné době (v roce 2015) využívá k evidenci aplikaci OKposkytovatel. Pro rok 2016
plánuje monitoring ve vlastním systému, k němuž neposkytl podrobnosti.
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3.5 Jihočeský kraj
Jihočeský kraj nemá v současné době (v roce 2015) vytvořen vlastní systém monitoringu sociálních služeb.
Pro rok 2016 plánuje monitoring ve vlastním systému, k němuž neposkytl podrobnosti.
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3.6 Středočeský kraj
V současné době (2015) využívá Středočeský kraj k výkaznictví a monitoringu vlastní systém na bázi MS
Excel. V příštích letech plánuje vytvoření vlastního informačního systému, a to i s ohledem na zavedení
financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby.
Náklady a výnosy
V případě nákladů a výnosů sleduje systém výkaznictví Středočeského kraje strukturu nákladů a výnosů
sociální služby. Hodnoty jsou uváděny vždy ke stavu k 31. 12. roku, za který je výkaz vyplňován. V systému
chybí vazba na vyrovnávací platbu.
Struktura pracovních pozic
Tak jako jiné krajské systémy výkaznictví sleduje systém výkaznictví středočeského kraje zvlášť pracovníky
v přímé péči a ostatní pracovníky, kteří se na přímé péči nepodílejí. Obě skupiny dělí do následujících
kategorií:




zaměstnanci HPP;
zaměstnanci DPČ;
zaměstnanci DPP.

Klienti sociálních služeb
V případě uživatelů sociálních služeb jsou sledovány následující ukazatele:






počet přijatých uživatelů za sledovaný rok - kumulativně;
věková kategorie uživatelů;
příspěvek na péči za sledovaný rok - kumulativně;
počet evidovaných žadatelů - akutních za sledovaný rok - kumulativně;
počet odmítnutých žadatelů za sledovaný rok - kumulativně.

Kapacita sociálních služeb
Kapacita sociální služby je sledována za celý rok kumulativně. V případě pobytových služeb je vedle
celkového počtu lůžek sledován i zvlášť počet lůžek ve III. a ve IV. stupni závislosti a dále pak celkový počet
uživatelů za rok. V případě ambulantních služeb je sledována maximální denní kapacita počtu uživatelů
služby, počet uživatelů za rok a kapacita počtu intervencí. V případě terénních sociálních služeb je
sledována kapacita počtu intervencí a počet uživatelů za rok.
Materiální zajištění sociálních služeb
Materiální zajištění není v systému výkaznictví Středočeského kraje sledováno.
Výkony sociálních služeb
Výkony nejsou (mimo kapacitu sociální služby) v systému výkaznictví Středočeského kraje sledovány.
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Termíny podání výkazů a jejich využitelnost
Nevýhodou výkaznictví Středočeského kraje je absence jasného vymezení jednotlivých termínů. Hrozí zde
opět riziko toho, že poskytovatelé sociálních služeb budou vyplňovat k různým položkám odlišná data, která
lze pak jen těžko porovnat. Výkazy se podávají jednou ročně, termín podání není z výkazu a dalších
poskytnutých materiálů zřejmý.
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3.7 Hl. město Praha
Zástupce Hl. města Prahy se k problematice nevyjádřil, resp. není vyjádření k dispozici.
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3.8 Kraj Vysočina
V současné době (v roce 2015) nemá Kraj Vysočina připraven a ani nevyužívá žádnou vlastní metodu
monitoringu sociálních služeb. Od roku 2016 bude vykazování probíhat vždy čtvrtletně a následně jednou za
celý kalendářní rok. Princip a struktura vykazovaných informací je obdobná, jako je tomu v případě
Karlovarského kraje.
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3.9 Královéhradecký kraj
Královéhradecký kraj využívá v současnosti (v roce 2015) vlastí systém výkaznictví sociálních služeb.
Z dodaných podkladů není možné systém důkladně popsat. V systému je sledována ekonomika sociální
služby, zaměstnanci, její kapacita a výkony (kontakty). Dále jsou sledováni uživatelé, a to ve struktuře dle
jejich věku. Termín odevzdání výkazu není z dodaných podkladů patrný.
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3.10 Pardubický kraj
Pardubický kraj využívá v současnosti (v roce 2015) vlastní systém výkaznictví sociálních služeb. Z dodaných
podkladů není možné systém popsat.
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3.11 Olomoucký kraj
V současné době (2015) využívá Olomoucký kraj k vykazování a monitoringu sociálních služeb vlastní
systém, a to BEOK (Benchmarking sociálních služeb Olomouckého kraje), který sleduje komplexním
pohledem poskytování sociální služby od ekonomiky, po práci s uživatelem. Data jsou sledována vždy za
jednu sociální službu, resp. za jeden identifikátor v registru.
Náklady a výnosy
V případě nákladů a výnosů sleduje informační systém BEOK standardní strukturu nákladů a výnosů sociální
služby. Hodnoty jsou uváděny vždy ke stavu k 31. 12. roku, za který je výkaz vyplňován. Ke každému
z údajů je poskytnuto vysvětlení, co má poskytovatel do výkazu přesně doplnit. Systém pracuje
s automatizací na úrovni součtu jednotlivých nákladových a výnosových položek. V systému chybí vazba na
vyrovnávací platbu.
Struktura pracovních pozic
Tak jako jiné krajské systémy výkaznictví, sleduje informační systém BEOK zvlášť pracovníky v přímé péči a
ostatní pracovníky, kteří se na přímé péči nepodílejí. Obě skupiny dělí do následujících kategorií:





zaměstnanci HPP;
zaměstnanci DPČ;
zaměstnanci DPP;
Pracovník mimo pracovní poměr (osoby na fakturu).

Tento systém (na rozdíl od systému OKposkytovatel) dokáže sledovat skutečný stav zaměstnanců v sociální
službě, tedy i zaměstnance mimo pracovní poměr. Vedle zaměstnanců sleduje i počet dobrovolníků a jejich
odpracované hodiny. Dobrovolníky navíc kategorizuje do těch, kteří mají uzavřenu smlouvu dle zákona č.
198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů a dobrovolníky bez tohoto smluvního
vztahu.
Klienti sociálních služeb
Struktura sledovaných ukazatelů o klientech se liší dle jednotlivých sociálních služeb. Operuje se zde
s termínem „uživatel“. Uživatelé jsou pak dále sledováni na základě pohlaví, další členění systém BEOK
nesleduje (např. cílovou skupinu apod.).
Uživatelem je osoba, která má uzavřenou písemnou nebo ústní smlouvu o poskytování sociální služby nebo
je v zařízení sociální služby na základě usnesení soudu o nařízení předběžného opatření. Kdo využívá pouze
fakultativní činnost, není uživatel. Opakující se uživatel může být ve sledovaném období počítán pouze
jednou. (1 uživatel = 1 smlouva/rok). U počtu uživatelů se vykazuje souhrnná hodnota za danou službu a za
celé sledované období.
Kapacita sociálních služeb
Kapacita sociálních služeb je v systému vázána na registr sociálních služeb. Dále je sledována okamžitá
kapacita služby, okamžitá kapacita počtu uživatelů a okamžitá kapacita pracovníků v přímé péči.
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Materiální zajištění sociálních služeb
Materiální zajištění sociální služby není v případě informačního systému BEOK sledováno.
Výkony sociálních služeb
Struktura sledovaných výkonnostních ukazatelů se liší dle jednotlivých sociálních služeb. Obecně se pak
operuje se standardními pojmy jako je intervence a kontakt.
Intervence je jednání s osobou (popř. rodinnými příslušníky ve službách určených pro rodiny s dětmi), se
kterou je uzavřen smluvní vztah, s cílem zajistit plnění konkrétní zakázky této osoby přesahující zpravidla
30 minut (zaměřené především na individuální metody sociální práce). Pokud se doba intervence prodlouží
o více než 30 minut, započítá se další intervence za každých uplynulých 30 minut.















Intervencí se rozumí odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele nebo zájemce o službu, o
které existuje písemný záznam, přičemž ji mohou provádět pouze sociální pracovníci, pracovníci v
sociálních službách a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální službu.
Intervence musí být vztažena k řešení nepříznivé sociální situace konkrétní osoby a musí přispívat k
aktivizaci uživatele nebo zájemce o službu s cílem zvýšení jeho schopností a kompetencí.
Intervence musí směřovat ke zřetelnému cíli, který koresponduje s cíli služby a s dojednanými,
individuálně naplánovanými osobními cíli uživatele, které jsou součástí osobní dokumentace o
uživateli služby. Má zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru.
Intervence může mít podobu osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronické nebo
písemné komunikace.
- Intervence může mít podobu individuální intervence nebo skupinové intervence v rámci
skupinové práce s více osobami.
V případě skupinové intervence se vykazované intervence nevztahují k počtu účastníků skupinové
aktivity, ale k časovému objemu skupinové práce s uživateli a počtu pracovníků, účastných
skupinové aktivity.
V případě skupinových intervencí zaměřených na rodinu, rodiče s dítětem/dětmi se intervence
nevztahují k jednotlivým členům rodiny, ale k rodině jako celku a k počtu pracovníků, kteří
intervenci provedli.
Každá intervence musí být řádně dokumentována.
Za intervenci nelze považovat: aktivity, jež nejsou jasně popsány a ze kterých není zřejmý dopad
na uživatelovu nepříznivou situaci; aktivity, jež nesouvisí s poskytováním sociální služby uživatelům
(školení, kurzy apod.), aktivity, které nejsou řádně dokumentovány, aktivity, které nesměřují k
cílové skupině služby, fakultativní, volnočasové aktivity; neuskutečněnou intervenci (uživatel se
nedostavil v dohodnutém čase), interní schůzku pracovníků poskytovatele z důvodu předání
informací o uživateli.

Vymezení z hlediska délky trvání: délka jedné intervence je 30 minut (tj. min. délka intervence musí být 30
min.). Pokud se doba intervence prodlouží na více než 30 minut, je možno započítat další intervenci za
každých uplynulých 30 minut (zakázka je rozdělena do dílčích částí, na kterých je třeba společně s osobou
participovat). Počet vykázaných intervencí musí být přímo úměrný přepočtenému počtu úvazků odborných
pracovníků poskytovatele a fondu jejich pracovní doby.
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Kontakt je jednání s uživatelem nebo zájemcem o službu s cílem předat požadované informace spadající do
oblasti základního sociálního poradenství nebo zaměřené na monitorování situace zpravidla v časovém
rozpětí mezi 5 - 15 minutami, zpravidla nepřesahující 30 minut, zpravidla se na jeden kontakt přisuzuje
časový úsek 10 minut. Vykazován je součet evidovaných kontaktů za sledované období. Jednání s
uživatelem nebo zájemcem o službu s cílem předat požadované informace spadající do oblasti základního
sociálního poradenství, Vykazován je součet evidovaných kontaktů za sledované období.
K dalším vykazovaným údajům patří počet hodin přímé péče, obložnost, lůžkoden a další v závislosti na
konkrétním druhu sociální služby.
Termíny podání výkazů a jejich využitelnost
K informačnímu systému BEOK byl vydán velmi podrobný manuál, ve kterém jsou všechny termíny, se
kterými systém operuje důkladně definovány. Vzniká tak jistota, že kraj získá porovnatelná data, a to
nejen mezi jednotlivými poskytovateli, ale i v čase (např. v meziročním porovnání). Termín podání výkazu
není z manuálu zřejmý.
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3.12 Jihomoravský kraj
Jihomoravský kraj má pro účely výkaznictví sociálních služeb vytvořen vlastní nástroj, a to ve formátu
tabulky MS Excel. Výkaz je vyplňován vždy za jednu sociální službu, resp. za jeden identifikátor sociální
služby.
Náklady a výnosy
V případě systému výkaznictví Jihomoravského kraje jsou náklady a výnosy sledovány v přibližně stejném
rozsahu, jako je tomu v případě aplikace OKposkytovatel, a to opět bez vazby na účetní software
organizace. V případě systému výkaznictví Jihomoravského kraje nejsou odpisy součástí nákladů pro účely
hodnocení.
Struktura pracovních pozic
V systému výkaznictví Jihomoravského kraje je vykazován přehled všech zaměstnanců a jejich úvazků.
Zvlášť jsou sledováni pracovníci v přímé a nepřímé péči (ostatní pracovníci). Pracovníky v přímé péči
kategorizuje do následujících skupin:







sociální pracovníci;
pracovníci v sociálních službách;
pedagogičtí pracovníci;
manželští a rodinní poradci;
další odborní pracovníci v přímé péči;
zdravotničtí pracovníci.

Ostatní pracovníky pak rozděluje do těchto skupin:




vedoucí pracovníci, kteří se přímo nepodílí na přímé péči;
administrativní pracovníci;
ostatní pracovníci.

Zaměstnanci na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti nejsou v této struktuře
sledováni.
Klienti sociálních služeb
V případě systému výkaznictví sociálních služeb Jihomoravského kraje je v případě klientů sledována pouze
jejich cílová skupina a věková kategorie avšak bez vazby na registraci sociální služby. Dále je sledována
struktura klientů dle příspěvku na péči.
Kapacita sociálních služeb
V rámci sledování kapacity sociální služby jsou sledovány následující údaje:



okamžitá kapacita služby;
denní kapacita služby;
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počet lůžek - jen pro pobytové služby;
deklarovaný počet reálných klientů za rok (roční);
provozní týdenní doba v hodinách.

Materiální zajištění sociálních služeb
Materiální zajištění sociální služby není ve výkazech Jihomoravského kraje evidováno.
Výkony sociálních služeb
Výkony sociální služeb jsou v systému monitoringu Jihomoravského kraje sledovány na souhrnně za celý
kalendářní rok. Struktura výkazu výkonů sociální služby je následující:












kontakty;
intervence;
o z toho přímé intervence;
podíl přímých intervencí na ročním fondu pracovní doby (v %) v součtu za všechny formy
poskytování;
osobohodiny;
podíl osobohodin na ročním fondu pracovní doby (v %) v součtu za všechny formy poskytování;
podíl hodin přímé péče poskytované o víkendu a svátcích z celkových osobohodin (v %) v součtu za
všechny formy poskytování;
hodiny strávené na cestě;
lůžkodny;
obložnost;
úkony;
o z toho počet rozvezených obědů;
uživateloměsíc.

Kontakt je setkání s klientem nebo zájemcem o službu, které trvá více jak 10 minut. Kontakt může být
osobní, telefonický, elektronický nebo písemný. Kontakt se nepřepočítává na jednotky.
Intervence je sociální práce s klientem, která trvá 30 minut a déle. Intervence se na rozdíl od kontaktů
přepočítává na jednotky, tj. 30 minut = 1 intervence.
Osobohodina je hodina přímé péče o klienta, do které se započítávají pouze základní činnosti služby (bez
fakultativních). Do osobohodiny se nezapočítává cesta za uživatelem (zejména v případě terénních
sociálních služeb).
Lůžkoden je lůžko obsazené jedním uživatelem služby v jeden kalendářní den. Jedná se o součin počtu dní
ve sledovaném období a počtu lůžek dané služby. Ukazatel nedokáže rozlišit, zda je dané lůžko skutečně
obsazené, či nikoli.
Obložnost je ukazatel obsazenosti kapacity pobytové sociální služby. Jedná se o podíl počtu skutečného
počtu lůžkodnů a maximálního počtu lůžkodnů.
Uživateloměsíc je ukazatel využití sociální služby. Do tohoto ukazatele se započítává každý uživatel, který
alespoň jednou v kalendářním měsíci využil jednu ze základních činností sociální služby.
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Termíny podání výkazů a jejich využitelnost
Výkaz se podává vždy jednou ročně, a to v roce následujícím po tom, ve kterém byla sociální služba
poskytována. Konkrétní termín není z dodaných podkladů zřejmý. Velikou výhodou systému výkaznictví
Jihomoravského kraje je snaha o jasnou definici termínů, se kterými výkaz pracuje. V některých případech
(jako např. v případě lůžkodne) není definice zcela dostatečná. Díky jasnému definování termínů je možné
jednotlivé služby a poskytovatele mezi sebou porovnávat, a to i v čase.
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3.13 Zlínský kraj
Zlínský kraj využívá (v roce 2015) k evidenci poskytování sociálních služeb systém KISSOS. K tomuto systému
neposkytl další informace. Pro rok 2016 připravuje Zlínský kraj nový systém evidence, k němuž opět
neposkytl další informace.
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3.14 Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj v současné době (v roce 2015) využívá k evidenci aplikaci OKposkytovatel. Pro rok
2016 plánuje monitoring ve vlastním systému, k němuž neposkytl podrobnosti.
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4 SHRNUTÍ A KOMPATIBILITA SYSTÉMŮ VYKAZOVÁNÍ
V rámci provedené analýzy jednotlivých systémů výkaznictví sociálních služeb bylo zjištěno, že data, která
poskytovatelé sociálních služeb do těchto systémů vyplňují, jsou v mnoha případech identická nebo
obdobná. Poskytovatelé jsou tak zatěžováni vyplňováním stejných dat do různých systémů výkaznictví, a to
bez možnosti využití automatizace vkládání těchto dat do jednotlivých systémů (importy databází, importy
mezi jednotlivými systémy výkaznictví apod.).
Všechny analyzované systémy výkaznictví sledují obdobné tematické okruhy, přičemž v evidenci všech
tematických okruhů jde nejvíce do hloubky výkaznictví MPSV. Jedná se o tyto tematické okruhy:





ekonomika (náklady a výnosy);
pracovníci a pracovní pozice;
klienti sociální služby;
výkony sociální služby.

Vedle toho je v rámci některých systémů sledováno i materiální vybavení sociální služby a kapacita sociální
služby. Nedostatkem většiny systémů výkaznictví je definice jednotlivých ukazatelů. V některých případech
chybí úplně, jinde je nedostatečná. Např. ve výkaznictví MPSV není definován termín úvazek, přičemž jej
lze vykládat několika způsoby. To vede v praxi k nesouladu mezi daty vyplňované jednotlivými
poskytovateli, resp. sociálními službami mezi sebou, přičemž jsou tato data vzájemně neporovnatelná.
Pokud by došlo k jasné formulaci a sjednocení (zejména s krajskými systémy výkaznictví) definic, je možné
využívat k vykazování sociálních služeb jedinou aplikaci, v níž budou agregovány všechny ukazatele, které
se s poskytováním sociálních služeb pojí. Např. v případě Karlovarského kraje se v plánovaném systému
výkaznictví pro rok 2016 pracuje s termíny „kontakt“, „intervence“ a „hovor“. S těmito důležitými
ukazateli pak pracují ještě další krajské systémy, nikoli však systém OKposkytovatel a statistické
výkaznictví.
V souvislosti se zaváděním financování sociálních služeb formou vyrovnávací platby v jednotlivých krajích
poroste potřeba se intenzivněji výkaznictvím sociálních služeb zabývat, a to z hlediska plánování kapacit
v rámci krajských sítí a v souvislosti se spoluprací s jednotlivými obcemi v kraji. Tento proces bude
vyžadovat intenzivní spolupráci mezi MPSV, jednotlivými kraji a popř. též s Českým statistickým úřadem. Na
druhé straně je zapotřebí hledat taková řešení, aby nebyli poskytovatelé zatěžováni vyplňováním stejných
dat do několika různých systémů financování.
Ve většině případů, resp. systémů výkaznictví, vedle absence definic jednotlivých pojmů, nejsou vhodně
vykazována data u stavových veličin, kdy se zpravidla jedná o hodnotu k danému termínu (např. počet
zaměstnanců k 31.12.) nikoliv o průměrnou hodnotu za dané období, jež vyjadřuje lépe skutečnosti za dané
období (např. počet zaměstnanců vypočtený z průměrných stavových hodnot ke konci každého měsíce,
resp. stanovení průměrného ročního přepočteného stavu zaměstnanců). Důsledkem nejasné definice pak
data nejsou mezi sebou porovnatelná, protože vždy záleží na konkrétním výkladu jednotlivého
poskytovatele.
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4.1 Náklady výnosy
Ekonomické údaje, resp. náklady a výnosy sociální služby jsou ve většině případů, resp. systémů výkaznictví
sledovány v obdobné struktuře, která se liší pouze minimálně. Některé systémy výkaznictví mají ve
vykazování nákladů a výnosů vazbu na standardizovaný účtový rozvrh, což lze označit za nejsrozumitelnější
strukturu dat, která je snadno propojitelná s ekonomickou evidencí poskytovatele, resp. softwarem.
V případě nákladů a výnosů lze doporučit definování jednoho účtového rozvrhu (na centrální úrovni), který
by pak byl využíván ve všech systémech výkaznictví. Na centrální úrovni je pak vhodné umožnění importu
dat z účetního software poskytovatele.

4.2 Struktura pracovních pozic
Většina systémů výkaznictví rozděluje zaměstnance ve své evidenci na zaměstnance v přímé péči a na
ostatní zaměstnance. Jednotlivé typové pozice se pak od sebe napříč jednotlivými systémy příliš neodlišují.
Tento způsob členění je logický, nicméně v případě jedné konkrétní sociální služby nedává smysl
zaměstnance takto členit. Důvodem je nejasný postup v členění úvazků ostatních zaměstnanců právě
v případě jedné sociální služby, a to v těch případech, kdy poskytovatelé poskytují více sociálních služeb
současně. Není např. (v žádné metodice k vyplňování dat) jasně stanoveno jak rozdělit úvazek mzdové
účetní organizace mezi služby, které organizace poskytuje.
Velkým nedostatkem naprosté většiny systémů výkaznictví je práce s pojmem „úvazek“ bez dalšího
vysvětlení. V případě sledování, resp. vykazování údajů o zaměstnancích sociální služby je definice tohoto
pojmu klíčová.
Dalším nedostatkem některých systémů výkaznictví je to, že nepracují se všemi druhy smluvních vztahů.
Standardně je v systémech výkaznictví pracováno se standardním pracovně-právním vztahem (hlavní
pracovní poměr), dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti. Dále je nutné zohlednit
velikost úvazků lidí, kteří pracují v organizaci na základě živnostenského listu (specializované pozice), a to i
přes to, že náklady na tyto zaměstnance vstupují do nákladů za služby.
Obdobně jako v případě nákladů a výnosů lze doporučit stanovení struktury pracovních pozic na centrální
úrovni, a to včetně základního popisu činností, které daná pozice vykovává. Rozdíly mohou být např.
v případě účetní a mzdové účetní a určení, která konkrétní pozice poskytovatele do této kategorie spadá.

4.3 Klienti sociálních služeb
Evidence klientů sociálních služeb je v jednotlivých systémech výkaznictví (pokud jsou taková data
vykazována) prováděna dvojím způsobem. Předně se jedná o kumulativní data o klientech (počet klientů
dle stupně závislosti, rozdělení dle věkových kategorií, rozdělení dle cílových skupin apod.) a na druhé
straně evidence konkrétních klientů jednotlivě, včetně úkonů a fakultativních služeb, které jsou klientovi
poskytovány.
Z hlediska výkaznictví a monitoringu je výhodnější sledovat rovinu uživatelů na bázi kumulativních součtů
za celou sociální službu, a to za předpokladu, že poskytovatel řádně vede prvotní evidenci o uživateli a že
má k tomuto vedení dostatečné personální a softwarové vybavení.
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4.4 Kapacita sociálních služeb
V rámci jednotlivých systémů výkaznictví kapacita chápána mnoha způsoby. Může se jednat o hodnotu,
která je uváděna v registru, může jít o průměr roční kapacity apod. Z praxe pak vyplývá, že poskytovatelé,
kteří vyplňují v průběhu roku několik výkazů (OKposkytovatel, žádost o dotace, krajské výkaznictví apod.),
udávají pokaždé jinou hodnotu. Bez jasné definice pojmu kapacita sociální služby nemá smysl tento
ukazatel sledovat, ale spolehnout se vždy na hodnotu uváděnou v registru.
Vykazování kapacity sociální služby se v mnoha systémech výkaznictví nemá vazbu na kapacitu uváděnou
v Registru poskytovatelů sociálních služeb. Již na bázi registru však bývá kapacita služby (zejména
v případě ambulantní a terénní formy poskytování) uváděna v rámci jednoho druhu sociální služby jinak.
Bez jasné vazby na Registr poskytovatelů sociálních služeb postrádá vykazování kapacity hlubšího smyslu.
Na centrální úrovni by mělo dojít k jasnému definování pojmu kapacita pro všechny druhy sociálních služeb
a analogicky by měl být tento termín využíván i v případě reportingu.

4.5 Materiální zajištění sociálních služeb
Materiálním zajištěním sociální služby se dopodrobna zabývá pouze aplikace OKposkytovatel. Jiné systémy
výkaznictví tuto oblast buď přehlížejí, nebo ji nesledují do takového detailu. V systému OKposkytovatel je
pak materiální zajištění služby sledováno pouze vágně a je možné do výkazů vyplnit takřka cokoli (např.
sledování vybavení internetem – není specifikována jeho rychlost a ani to, zda jej mají klienti k dispozici,
nebo zda je pouze k dispozici). V souvislosti s předpokládaným růstem tlaku na růst kvality sociální služby
lze předpokládat, že se ke sledování materiálního vybavení uchýlí i kraje ve svých systémech výkaznictví.
Zde bude potřeba velmi precizně definovat sledované údaje. Dosud vyplněné výkazy týkající se
materiálního vybavení (v aplikaci OKposkytovatel) mohou být pomůckou pro nastavení materiálního
standardu sociálních služeb.

4.6 Výkony sociálních služeb
Výkony sociálních služeb patří mezi nejdůležitější ukazatele v této oblasti. Na základě těchto dat je možné
hodnotit jednotlivé služby, resp. poskytovatele navzájem. Výkony sociálních služeb sledují v různé míře
všechny sledované systémy výkaznictví. V oblasti sociálních služeb se v případě výkonnostních ukazatelů
ustálily ukazatele, se kterými systémy výkaznictví operují. Jedná se o:






intervenci;
kontakt;
lůžkoden;
uživateloden/uživatelohodina;
apod.

Tyto ukazatele jsou problematické v oblasti jejich definice. Na centrální úrovni k definování těchto pojmů
nedošlo, a tak ačkoli jsou v různých systémech výkaznictví užívány, jsou chápány vždy odlišně. To
znemožňuje jejich porovnání napříč jednotlivými systémy výkaznictví (zejména pak v mezikrajském
srovnání).
Pro opravdu efektivní a přesné sledování výkonu sociálních služeb je nutné (na centrální úrovni) vytvoření
katalogu činností v přímé péči pro konkrétní sociální službu zvlášť (daleko za rámec vymezení jednotlivých
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druhů služby v zákoně o sociálních službách). K těmto činnostem by pak poskytovatelé vyplňovali čas, po
který tuto činnost poskytovali. Na základě sebraných dat pak lze v případě jednotlivých služeb vytvářet
benchmarky, které mohou sloužit k vyhodnocení efektivnosti jejich poskytování. Na tento katalog činností
je pak nutné navázat kontrolní mechanismy těchto vykonávaných činností. Bez této jednoznačné definice
není možné výkony v sociálních službách důkladně sledovat a porovnávat.
S ohledem na nejednotnost a rozdíly výkladu termínů používaných v jednotlivých systémech výkaznictví
jsou níže popsány základní rozdíly mezi nimi. Přehled jednotlivých termínů a jejich využití v jednotlivých
systémech výkaznictví nabízí následující tabulka.
Systém/kraj

Úvazek

Intervence

Kontakt

Lůžkoden

Obložnost

Setkání

OKposkytovatel
Statistika
Karlovarský
Vysočina
Moravskoslezský
Plzeňský
Jihočeský
Zlínský
Liberecký
Středočeský
Hl. město Praha
Ústecký
Královéhradecký
Pardubický
Olomoucký
Jihomoravský

Ano
Ano
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
Ano
Ano
N/A
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano

Ne
Ne
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
Ne
Ne
N/A
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano

Ne
Ne
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
Ne
Ne
N/A
Ano
N/A
N/A
Ano
Ano

Ne
Ne
Ne
Ne
N/A
N/A
N/A
N/A
Ne
Ne
N/A
Ano
N/A
N/A
Ne
Ano

Ne
Ne
Ano
Ano
N/A
N/A
N/A
N/A
Ne
Ne
N/A
Ne
N/A
N/A
Ne
Ano

Ano
Ne
Ne
Ne
N/A
N/A
N/A
N/A
Ne
Ne
N/A
Ne
N/A
N/A
Ne
Ne

V případě některých termínů lze nalézt v případě krajů, které je využívají, některé podobnosti. Tyto
podobnosti jsou popsány v následujícím textu.
Úvazek
S tímto termínem operuje většina analyzovaných systémů výkaznictví. V případě aplikace OKposkytovatel
není termín úvazek vysvětlen. Stejně je tomu v případě výkaznictví statistických dat.
V případě systému výkaznictví Karlovarského kraje a Kraje Vysočina je termín úvazek zaměstnance na
hlavní pracovní poměr definován následovně: „V případě pracovních smluv je velikost úvazku vztažena k 40
hodinovému pracovnímu týdnu. Pokud např. daný zaměstnanec pracuje týdně (dle pracovní smlouvy) 30
hodin, pak činí velikost jeho úvazku 0,75.“ Velikost úvazků v systémech výkaznictví těchto dvou krajů není
závislá na fondu pracovní doby, ale na smluvním ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
Výsledná hodnota bude sice poněkud zkreslená, ale pro potřeby jednoduchého monitoringu v oblasti
sociálních služeb je tato metoda dostačující a pro poskytovatele snadno srozumitelná.
Systém výkaznictví Ústeckého kraje definuje termín úvazek matematicky, a to na následujícím příkladu:
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Tento způsob definice termínu úvazek je velmi přesný, avšak pro některé poskytovatele může být tento
způsob nesrozumitelný a mohou se tak při výpočtu dopustit chyb.
Systém výkaznictví Olomouckého kraje pracuje pouze s přepočtenými úvazky, a to na základě výpočtového
vzorce na obrázku níže.

Stejně tak jako v případě Ústeckého kraje se jedná o velmi přesnou definici úvazku, který však může být
pro některé poskytovatele matoucí. V případě organizací, které mají velký počet zaměstnanců, pak může
tento způsob výpočtu znamenat neúměrnou administrativní zátěž při vyplňování výkazů.
Jihomoravský kraj využívá ve svém systému výkaznictví pojem „jeden celý úvazek“, který je vyjádřen
následovně: „Přepočteno na 8 hodin práce u nesměnného provozu a 7,5 hodin práce u směnného provozu
dle Zákoníku práce. Jedná se o všechny pracovní úvazky v přímé i nepřímé péči, které jsou vykonávány
formou pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohod o provedení práce (DPP).“
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Tento způsob stanovení velikosti úvazku lze označit za sporný, a to už jen z toho důvodu, že pracovníci
s dohodou o provedení práce nemohou být zaměstnáni na jeden celý úvazek. Z hlediska jednoduchosti
terminologie je vymezení úvazku v případě Jihomoravského kraje jednoduché a srozumitelné.
V případě Libereckého kraje, Středočeského kraje nejsou definice termínu „úvazek“ k dispozici.
Intervence
S termínem intervence pracují ve svých systémech výkaznictví pouze Karlovarský kraj, Kraj Vysočina,
Ústecký kraj, Olomoucký kraj a Jihomoravský kraj.
Karlovarský kraj a Kraj Vysočina mají intervenci definovanou jako odbornou pomoc pracovníka ve prospěch
uživatele a není zde definováno, jaký časový úsek by měla intervence trvat. V případě skupinových
intervencí je tato intervence vykazována jako jedna. Pokud intervenci provádí dva pracovníci, jedná se
z pohledu systémů výkaznictví těchto krajů o dvě intervence.
V systému výkaznictví Ústeckého kraje je intervence definována z hlediska času. Intervencí se rozumí opět
odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele (nebo zájemce), která ale musí trvat nejméně 30 minut.
Skupinové intervence, stejně jako v případě Karlovarského kraje a Kraje Vysočina, jsou závislé na počtu
vytížených pracovníků, kteří intervenci provádějí. V tomto případě pak není jasné, jak se bude intervence
počítat, pokud se jeden z pracovníků bude intervence účastnit např. 20 minut a druhý 40 minut.
Stejným způsobem jako systém Ústeckého kraje chápe intervenci systém výkaznictví Olomouckého kraje.
Stejně je tomu v systému výkaznictví Jihomoravského kraje.
V případě intervencí lze doporučit jejich sledování bez ohledu na časový rozsah, a to z důvodu přesnosti
výkazů. V případě definování přesného časového úseku hrozí ze strany poskytovatelů, že nebudou vyplňovat
přesné informace o počtu poskytnutých intervencí a sledování tohoto ukazatele postrádá smysl. Vedle
ukazatele „intervence“ by měla být ve výkazu práce zaměstnance vykazována skutečná činnost pracovníka.
V tomto případě pak lze intervenci chápat jen jako doplňkový ukazatel.
Kontakt/setkání
V případě systému OKposkytovatel není evidován počet kontaktů, ale počet setkání. Setkání je v systému
OKposkytovatel chápáno na pomezí kontaktu a intervence. V případě systému OKposkytovatel není jasné,
jaké činnosti se pod pojmem setkání skrývají. OKposkytovatel člení setkání do časových úseků (viz výše).
Tento způsob členění lze označit za lepší oproti způsobu stanovení přesného času jedné intervence, tak
jako je tomu v případě některých krajských systémů výkaznictví.
Kontaktem se v případě systémů výkaznictví Karlovarského kraje a Kraje Vysočina rozumí jedno setkání
pracovníka s uživatelem nebo zájemcem o službu, a to bez ohledu na dobu jeho trvání. V systému
výkaznictví Ústeckého kraje musí kontakt, aby mohl být vykázán, trvat minimálně 10 minut. V tomto směru
je manuál Ústeckého kraje nelogický, protože emailový nebo poštovní kontakt není (pochopitelně) časově
omezen. Pokud však např. v emailu pracovník sdělí jednoduchou informaci klientovi (nebo zájemci), jedná
se o kontakt, ale pokud stejnou informaci sdělí klientovi ústně, už se o kontakt nejedná.
V případě výkaznictví Olomouckého kraje není časová definice kontaktu již tak striktní. Doporučená doba
trvání je 5 až 15 minut, přičemž kontakt by neměl přesáhnout 30 minut. V případě výkaznictví
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Jihomoravského kraje musí kontakt opět trvat minimálně 10 minut. Zde se opět objevuje nelogičnost
v tom, že je do této evidence zahrnován i emailový nebo písemný kontakt. Zde není jasné, co má
poskytovatel vykazovat, zda dopis deset minut psal a jedná se o kontakt, nebo jeho přečtení zabere více
jak deset minut a jedná se o kontakt.
Stejně jako v případě intervencí je nutné kontakt chápat spíše jako doplňkový ukazatel. Dominantním
ukazatelem při sledování výkonu sociální služby by měl být výkaz práce zaměstnance a skutečně odvedené
činnosti společně s časem, který touto činností zaměstnanec strávil.
Lůžkoden
V případě aplikace OKposkytovatel není ukazatel lůžkoden sledován. Sledována je zde pouze kapacita
lůžek. To samé platí v případě výkaznictví za účelem vykazování statistických dat.
Ukazatel lůžkoden je využíván k výkaznictví sociálních služeb v Ústeckém kraji a Jihomoravském kraji.
Nepřímo je s tímto ukazatelem pracováno v systémech Karlovarského kraje a Kraje vysočina (v těchto dvou
případech však není tento ukazatel definován).
V Ústeckém kraji je lůžkoden definován jako jedno obsazené lůžko jedním uživatelem přes noc. Tato
definice se však jeví jako nedostatečná, a to z toho důvodu, že v ní chybí vazba na smluvní vztah
poskytovatele sociální služby s uživatelem. Vyvstává zde totiž otázka, zda když uživatel na lůžku noc
nestráví (je např. na návštěvě u své rodiny nebo v nemocnici), měl, nebo neměl by se lůžkoden
započítávat. V tomto případě sice není klient fyzicky přítomen, má však na dané lůžko uzavřenu
s poskytovatelem sociální služby smlouvu a poskytovatel ho nemůže poskytnout jinému klientovi.
V případě Jihomoravského kraje je lůžkoden definován jako součin počtu dní provozu služby a počtu lůžek
dané služby. V samotné definici je již uvedeno, že tento ukazatel nedokáže rozlišit, zda je lůžko skutečně
obsazené či nikoli. Oproti Ústeckému kraji se tak nejedná o ukazatel výkonu sociální služby, ale o ukazatel
její kapacity.
Pro to, aby byl lůžkoden vypovídajícím ukazatelem, je vhodné ho rozdělit na ukazatel využitelného počtu
lůžkodnů (ve smyslu definice Jihomoravského kraje), na ukazatel využitého počtu lůžkodnů (součin počtu
dní poskytování služby a počtu zasmluvněných lůžek) a nakonec na reálný počet lůžkodnů (součin počtu
lůžek a počtu jejich reálného obsazení přes noc).
Obložnost
V případě aplikace OKposkytovatel není ukazatel obložnosti sledován. Sledována je zde pouze kapacita
lůžek. To samé platí v případě výkaznictví za účelem vykazování statistických dat.
Ukazatel obložnost je využíván ve výkaznictví Karlovarského kraje, Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje.
V případě Karlovarského kraje a Kraje Vysočina znamená obložnost lůžka procentuální vyjádření využití
počtu lůžek dané sociální služby. Obložnost za určité období je vyjádřena prostým aritmetickým průměrem
denních hodnot. Využitím lůžka se myslí jeho obsazení uživatelem na základě smlouvy s poskytovatelem
sociální služby.
V případě Jihomoravského kraje je obložnost definována jako podíl počtu skutečného počtu lůžkodnů a
maximálního počtu lůžkodnů. V tomto případě, stejně jako v případě ukazatele lůžkoden, není zřejmé, zda
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se obsazením lůžka myslí smlouva s uživatelem na poskytování sociální služby nebo jeho fyzická přítomnost.
V tomto jediném parametru se liší definice obložnosti v systému výkaznictví Jihomoravského kraje od její
definice v případě Karlovarského kraje a Kraje Vysočina.

4.7 Termíny podání výkazu a jeho využitelnost
Ačkoli mají poskytovatelé povinnost předkládat, resp. vyplňovat data ohledně poskytování sociálních služeb
v několika systémech výkaznictví, nelze za tímto sběrem dat nalézt jakékoli smysluplné využití, které by
mělo vazbu na další procesy v sociálních službách (např. na plánování, financování apod.), a to i v případě
aplikace OKposkytovatel.
Tento stav lze vysvětlit právě nevyjasněností toho, jaká data mají poskytovatelé předkládat. Data, která
poskytovatelé vyplňují, resp. jejich sebrané soubory by měly být primárně využity k plánování sítí služeb
v jednotlivých krajích a také využívány v práci na centrální úrovni (např. při již zmíněném nastavení
materiálního standardu). Na základě sledování kvality a výkonnosti sociální služby by pak mělo dojít
k nastavení standardů poskytování sociálních služeb, a to nejen na úrovni jednotlivých krajů, ale na úrovni
celé České republiky.
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