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1. Úvod  

Tento dokument byl zpracován v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb na Horažďovicku“, který je realizován v letech 2020 až 2022 

na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice (dále jen SO ORP 

Horažďovice). 

Komunitní plánování sociálních služeb (dále KPSS) již několik let představuje metodu k zajištění 

a rozvoji efektivní sítě sociálních služeb, prostřednictvím které je v řešeném území 

poskytována účinná pomoc a podpora občanům ocitajícím se v nepříznivé životní situaci. 

Zpracovatelem projektu na realizaci komunitního plánování sociálních služeb pro SO ORP 

Horažďovice je organizace Centrum pro komunitní práci západní Čechy v partnerství s městem 

Horažďovice. 

Dokument je vytvořen v úvodní analyticko-popisné fázi procesu KPSS a je součástí dalších 

analýz (základní socio-demografický popis území, popis poskytovaných sociálních služeb), 

které dohromady tvoří celek a představují podstatnou oporu procesu KPSS. Popis zdrojů 

systému sociálních služeb je podkladovým materiálem, který přináší přehled o zdrojích 

v oblasti poskytování sociálních služeb. 

 

2. Cíle popisu 

Cílem dokumentu je zmapování stávajících zdrojů pro poskytování sociálních služeb 

na Horažďovicku.  Zaměřuje se především na zmapování těchto 2 zdrojů:   

(1) finanční zdroje  

(2) materiální zdroje 

 

3. Sběr a zpracování dat 

Sběr dat pro popis zdrojů systému sociálních služeb byl proveden prostřednictvím 

dotazníkového šetření a polo-strukturovaných rozhovorů mezi obcemi a poskytovateli 

sociálních služeb působícími v řešeném území.  
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Výchozí informace o poskytovatelích sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. byly získány 

z Registru poskytovatelů sociálních služeb. Dotazníky byly rozeslány v elektronické podobě 

v průběhu června a července 2020.  

První část dotazníku pro poskytovatele sociálních služeb obsahovala předvyplněné informace 

dle Registru poskytovatelů sociálních služeb. Respondenti byli požádáni o kontrolu správnosti 

předvyplněných údajů a vyzváni k případné opravě.  

Z dotazníků zaslaných zástupcům všech 20 obcí na území SO ORP Horažďovice se jich vrátilo 

ke zpracování 16. Od některých obcí byly informace z dotazníku získány následně během 

rozhovorů, dotazník tedy v konečném výsledku vyplnilo 18 obcí. Z dotazníků zaslaných 

2 poskytovatelům sociálních služeb se ke zpracování vrátily všechny. 

Polo-strukturované rozhovory proběhly v měsících červenec–prosinec 20201 s poskytovateli 

sociálních služeb, které mají v řešeném území sídlo či pobočku, dále s pracovnicemi sociálního 

odboru Městského úřadu Horažďovice (dále jen MěÚ Horažďovice) a se starosty 18 obcí SO 

ORP Horažďovice.  

Další rozhovory pak proběhly s poskytovateli sociálních služeb, kteří v řešeném území aktivně 

působí, ale v regionu sídlo nemají. Data z dotazníků a rozhovorů byla následně vyhodnocena 

a prezentována ve výstupech z mapování.  

 

4. Finanční zdroje poskytovatelů sociálních služeb 

Financování sociálních služeb je dle zákona o sociálních službách vícezdrojové. Sociální služby 

jsou tak financovány jednak dotacemi ze státního rozpočtu, kraje, obcí a jednak úhradou 

za poskytnuté služby přímo od uživatelů služeb. Vedle toho mohou být služby dále 

financované například nadacemi, z fondů EU, sponzorů atd. Finance na sociální služby jsou 

omezené, proto je třeba rozvoj sociálních služeb plánovat tak, aby byly pro občany zajištěny 

potřebné a kvalitní služby v dostatečném rozsahu. 

V příloze 1 jsou uvedeny zdroje příjmů poskytovatelů sociálních služeb, které mají na území 

SO ORP Horažďovice sídlo, kancelář či pobočku za roky 2018 a 2019. Zdroje příjmů jsou 

rozlišeny na příjmy: 

• z Plzeňského kraje, a to konkrétně v členění na: 

                                                             
1 Možnost uskutečnění rozhovorů komplikovala pandemická situace COVID-19 a v jejím důsledku nastavená 
vládní opatření. 
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o příjmy dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., Plzeňský kraj  

o Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji 

• příspěvek od zřizovatele 

• z MPSV 

• od Úřadů práce  

• od obcí 

• fondy EU 

• úhrady uživatelů 

• další zdroje (dary, veřejné sbírky, nadace apod.). 

 

Největším zdrojem příjmů pro místní poskytovatele je Plzeňský kraj. V souvislosti 

s financováním služeb kraj stanovuje tzv. síť sociálních služeb, která představuje souhrn 

jednotlivých sociálních služeb řešících nepříznivou sociální situaci osob na území kraje 

v souladu se zjištěnými potřebami osob na tomto území a dostupnými finančními i jinými 

zdroji. Tato síť se člení na základní a rozvojovou. V základní síti jsou uvedeny sociální služby 

a jejich kapacity, které mohou získat nárok na finanční podporu od Plzeňského kraje. U služeb 

zařazených do rozvojové sítě se nepředpokládá finanční podpora z rozpočtu Plzeňského kraje 

(s ohledem na výši stávajících finančních zdrojů Plzeňského kraje). Vzhledem k tomu, že je 

pro poskytovatele největším zdrojem příjmů právě Plzeňský kraj, tak nezařazení služby 

do základní sítě představuje poměrně velké problémy při zajištění potřebných financí 

na zajištění služby.  

Druhým nejvýznamnějším finančním zdrojem některých sociálních služeb poskytovaných 

na Horažďovicku je podpora z rozpočtu města Horažďovice a dalších obcí ORP a dále úhrady 

od uživatelů služeb, které obecně představují významný zdroj pro pečovatelskou službu 

v řešeném území2. Pečovatelská služba je také spolufinancována z Programu podpory 

sociálních služeb v Plzeňském kraji. 

 

                                                             
2 V řešeném území byla v letech 2018 a 2019 finančně podpořena Pečovatelská služba Oblastní charity 
Horažďovice od obcí Břežany, Horažďovice, Chanovice, Kejnice, Malý Bor, Maňovice, Nehodiv, Olšany, Pačejov, 
Slatina, Velké Hydčice a Velký Bor; Občanská poradna (odborné soc. poradenství), provozovaná stejným 
poskytovatelem, byla též podpořena městem Horažďovice – viz dotazníkové šetření, 2020.  
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5. Podpora sociálních služeb ze strany obcí 

V rámci dotazníkového šetření se k podpoře sociálních služeb vyjádřili také starostové obcí 

na Horažďovicku. Mapována byla finanční podpora sociálních a návazných služeb. 

V řešeném území byly v letech 2018 a 2019 finančně podpořeny služby Oblastní Charity 

Horažďovice od obcí Břežany, Hejná, Horažďovice, Chanovice, Malý Bor, Myslív, Nalžovské 

Hory, Olšany, Slatina, Svéradice, Velké Hydčice a Velký Bor. Oblastní Charita Horažďovice má 

uzavřenu smlouvu o poskytování pečovatelské služby s městem Horažďovice a obcemi 

Chanovice a Myslív.  

Z dotazníků a rozhovorů s obcemi pak dále vyplynulo, že některé obce finančně podporují 

i další služby a spolky působící na jejich území, zejména se jedná o NNP LDN (Nemocnice 

následné péče Léčebna dlouhodobě nemocných) při nemocnici Horažďovice, případně další 

služby působící v ČR (konkrétně viz tabulka níže). 

V níže prezentované tabulce 1 jsou uvedeny služby a spolky, které obce podpořily v letech 

2018, 2019, a výše finanční podpory. Z tabulky vyplývá, že daní poskytovatelé a spolky získaly 

v těchto letech finanční podporu od 12 obcí na Horažďovicku. 

Tabulka 1. Finanční podpora poskytovatelů sociálních služeb a spolků ze strany obcí 

Obec Poskytovatel sociální služby/spolek 2018 2019 

Břežany Oblastní Charita Horažďovice - 10 000Kč 

Hejná NNP LDN Horažďovice 15 000Kč 15 000Kč 

Horažďovice 

Oblastní Charita Horažďovice-pečovatelská 
služba 

1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

Oblastní Charita Horažďovice-odborné soc. 
poradenství  

125 000Kč 125 000Kč 

NNP LDN Horažďovice (sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče) 

50 000Kč 50 000Kč 

Poradna pro rodinu, manželství, mezilidské 
vztahy, psychosociální, pracovně-profesní 
oblast a osobnostní rozvoj o.p.s. Strakonice 

3 000Kč 5 000Kč 

Hospic Sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. 
Prachatice (odlehčovací služba) 

2 000Kč 2 000Kč 

Hospic Sv. Lazara z.s. Plzeň (odlehčovací 
služba) 

- 2 000Kč 

Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s. 
Praha 5 Stodůlky (raná péče) 

- 3 000Kč 

Point. 14, z. ú. (terénní program drogová 
problematika) 

49 856Kč 49 856Kč 

Chanovice 
Charita  20 000Kč 20 000Kč 

Nemocnice Horažďovice sociální lůžka  20 000Kč 20 000Kč 

Malý Bor 

Oblastní Charita Horažďovice 10 000Kč 10 000 Kč 

spolky  20 000Kč 20 000Kč 

LDN 10 000Kč 10 000Kč 
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Obec Poskytovatel sociální služby/spolek 2018 2019 

Svaz zdravotně postižených 3 000 Kč3 3 000 Kč4 

Myslív Oblastní Charita Horažďovice 10 000 Kč 10 000 Kč 

Nalžovské Hory 
Oblastní Charita Sušice, Oblastní Charita 
Horažďovice, LDN Horažďovice 

50 000 Kč 50 000 Kč5 

Olšany 
Charita Horažďovice  - 1 000 Kč 

LDN 3 000 Kč - 

Slatina 
Oblastní Charita Horažďovice  - 5 000 Kč 

Domov pro seniory Blatná - 5 000 Kč 

Svéradice 
Charita Horažďovice  - 5 000 Kč 

LDN – nemocnice Horažďovice - 5 000 Kč 

Velké Hydčice6 Oblastní Charita Horažďovice  20 000 Kč 20 000 Kč 

Velký Bor 
Oblastní Charita Horažďovice - 20 000 Kč 

LDN - 10 000 Kč 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020; rozhovory s obcemi 

 

6. Materiální zdroje obcí (bytový fond) 

Stav bytového fondu v obcích řešeného území byl dále zjišťován prostřednictvím dotazníků, 

které byly zaslány starostům všech 20 obcí. Z těchto obcí byl dotazník (i během následných 

rozhovorů se starosty obcí) vyplněn 18ti z nich, uvedené údaje tedy pokrývají 90 % celého 

obecního bytového fondu řešeného území.  

Ze všech obcí ve SO ORP Horažďovice, které vyplnily dotazníky, jich 8 obecním bytovým 

fondem nedisponuje. Ve vlastnictví všech obcí, které bytovým fondem disponují, je celkem 

768 bytů. Většinou se jedná o běžné byty (697), část představují byty v domě s pečovatelskou 

službou, což jsou tzv. byty zvláštního určení (71) v Horažďovicích7. Byty pro sociální bydlení 

nejsou na daném území aktuálně žádné, obec Chanovice uvedla, že připravuje projekt na 

výstavbu sociálních bytů. 

 

Záměr rozvoje v oblasti bydlení uvedla obec Malý Bor, která plánuje rekonstrukci prostor 

bývalé školy na 4 byty. Při rozhovoru uvedl p. starosta obce Olšany, že aktuálně mají 3 byty 

v rekonstrukci pro sociální bydlení, do budoucna též zvažují odkup 3 domů do vlastnictví obce. 

Obec Svéradice dlouhodobě usiluje (zatím neúspěšně) o získání 1 rozestavěného soukromého 

objektu na území obce do majetku obce. Ve Velkém Boru mají vizi přestavby stodoly 

                                                             
3 P. starosta v rozhovoru uvedl, že se jedná o „cca 2 000 – 3 000 ročně“. 
4 P. starosta v rozhovoru uvedl, že se jedná o „cca 2 000 – 3 000 ročně“. 
5 Uvedeno v rozhovoru s p. starostou; rozdělení částky nebylo blíže specifikováno. 
6 V dotazníku uvedeno také: „přispíváme i jiným NNO menšími částkami“.   
7 Dle informací z ČSÚ je ještě dalších 14 bytů v DPS v Pačejově. 
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k výstavbě bytů, objekt ale aktuálně není na prodej. Přehled bytů ve vlastnictví obcí je uveden 

v tabulce 3. 

Tabulka 3. Počty bytů v obcích SO ORP Horažďovice 
 

Obec  

Byty 

běžné 
zvláštního 

určení (DPS) 
se sníženým 

nájmem 
z toho bezbariérové celkem 

Břežany - - - - - 

Hejná - - - - - 

Horažďovice 596 71 - 5 667 

Hradešice 6 - - 1 6 

Chanovice 4 - - - 4 

Kejnice x x x x x 

Kovčín - - - - - 

Kvášňovice - - - - - 

Malý Bor 5 - - - 5 

Maňovice - - - - - 

Myslív 7 - - - 7 

Nalžovské Hory 11 - - - 11 

Nehodiv 2 - - - 2 

Olšany - - - - - 

Pačejov x x x x x 

Slatina - - - - - 

Svéradice 3 - - - 3 

Tužice - - - - - 

Velké Hydčice8 20 + 1 - - - 21 

Velký Bor 42 - - 4 42 

SO ORP Horažďovice 697 71 - 10 768 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020 

 

Následující tabulka zobrazuje počty žadatelů o obecní byty. V roce 2020 evidovaly obce, 

a zejména město Horažďovice, cca 214 žadatelů o obecní byt, z toho 90 žadatelů o byt v domě 

s pečovatelskou službou. 

Tabulka 4. Počty žadatelů o obecní byty na území SO ORP Horažďovice 

Obec 
Žádosti o byty 

běžné zvláštního určení (DPS) výměny bytů  Celkem 

Břežany - - - - 

Hejná - - - - 

Horažďovice 79 90 27 196 

Hradešice 2 - - 2 

Chanovice - - - - 

Kejnice x x x x 

Kovčín - - - - 

Kvášňovice - - - - 

Malý Bor - - - - 

                                                             
8 V dotazníku uvedeno, že 1 byt je služební; nájmy v obecních bytech jsou nízké; obec má zájem o zřízení míst 
pro své občany v domě s pečovatelskou službou/domově pro seniory“ 
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Obec 
Žádosti o byty 

běžné zvláštního určení (DPS) výměny bytů  Celkem 

Maňovice - - - - 

Myslív - - - - 

Nalžovské Hory 1 - - 1 

Nehodiv - - - - 

Olšany - - - - 

Pačejov x x x x 

Slatina - - - - 

Svéradice - - - - 

Tužice - - - - 

Velké Hydčice - - - - 

Velký Bor9 10-15 - - 10-15 

SO ORP Horažďovice 92-97 90 27 209-214 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020 

                                                             
9 V dotazníku uvedeno: „Mnoho lidí se o byt zajímá. Žádostí je spoustu. Je zde pořadník.“ 
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7. Přílohy 
Příloha 1. Přehled finančních zdrojů na zajištění sociálních služeb na Horažďovicku 

Zdroj: Dotazníkové šetření, 2020; rozhovory s poskytovateli sociálních služeb

                                                             
10 Diakonie ČCE je poskytovatel s celokrajskou působností, na provoz jí v obou sledovaných letech přispívaly pouze obce mimo ORP Horažďovice; Oblastní Charitu Horažďovice podpořily 
tyto obce v ORP Horažďovice: Horažďovice, Velký Bor, Malý Bor, Pačejov, Chanovice, Velké Hydčice, Břežany, Slatina, Nehodiv, Olšany, Maňovice, Kejnice. 
11 Dle §101a zákona č. 108/2006 Sb. 
12 Program podpory sociálních služeb v Plzeňském kraji. 
13 Diakonie ČCE uvedla data za celý kraj, nikoli pouze za SO ORP Horažďovice; od 1.3. došlo ke změně názvu poskytovatele: Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb.  

Poskytovatel Typ služby Rok 

Plzeňský kraj 

Úřad práce 
Příspěvek 

zřizovatele 
Obce10 

 

Fondy 
EU 

Úhrady od 
uživatelů 

služeb 

Další zdroje příjmů 

Celkem 
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11
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Dary, 
sbírky 

Oblastní charita 
Horažďovice 

Pečovatelská služba  
2018 3 485 800 446 814 0 0 1 500 000 0 1 211 644 16 204 244 398 6 904 860 

2019 4 334 473 0 0 0 1 578 000 0 1 444 668 57 380 273 541 7 743 394 

Odborné sociální 
poradenství 

2018 259 100 0 0 0 125 000 0 0 2 634 0 386 734 

2019 360 000 0 0 0 125 000 0 0 1 864 0 486 864 

Diakonie ČCE – středisko 
Praha13 

Raná péče 

2018 974 000 69 779 0 0 72 000 0 0 0 0 1 115 779 

2019 945 813 54 181 0 0 81 000 0 0 0 0 1 080 994 
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8. Seznam zkratek 
 
SO ORP – Správní obvod obce s rozšířenou působností (obec III. typu) 

KPSS – Komunitní plánování sociálních služeb 

MěÚ Horažďovice – Městský úřad Horažďovice 

EU – Evropská unie 

NNP LDN – Nemocnice následné péče Léčebna dlouhodobě nemocných 

MPSV ČR – Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

DPS – Dům s pečovatelskou službou 

EU – Evropská unie 

PK – Plzeňský kraj 

 

 
 
 

9. Použité zdroje 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Registr poskytovatelů sociálních služeb 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky 

Dotazníkové šetření a rozhovory, 2020 

 


