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1. Úvod  
 

Vážení čtenáři, 

 

do rukou se vám dostává „Sborník dobré praxe Chytré služby“, který je určen poskytovatelům 

všech druhů sociálních služeb, zadavatelům, pracovníkům obcí, měst a krajů a dalším 

zainteresovaným stranám, které se zajímají o zvyšování kvality a efektivity sociálních služeb a 

problematiku plánování rozvoje sociálních služeb, zvláště pak o dimenzování a správu sítí těchto 

služeb na všech úrovních. 

 

Smyslem vzniku Sborníku je reflektovat naše zkušenosti, které jsme získali v předešlých letech 

a představit jeden z možných přístupů k řešení problematiky kvality a efektivity v sociálních 

službách, kterým je systém pro zvyšování efektivity poskytovaných služeb a učení se organizace 

„IMOSH Chytré služby“. I přesto, že celý projekt vycházel z logiky přístupu Chytrých služeb a dále 

ji v praxi rozvíjel, v žádném případě nemáme ambice deklarovat čtenářům Sborníku absolutní pravdy, 

ani vydat odbornou publikaci. Rádi bychom ale přispěli svými zkušenostmi a viděním řešené 

problematiky k rozšíření dostupných informací a podnětů použitelných pro další organizace a lidi 

v nich pracující, kteří jako profesionálové často zvažují, jaký způsob řešení je v jejich případě 

nejlepší. Obecně se totiž domníváme, že hlavním tématem třetího tisíciletí je nejen hledání nových 

pohledů a přístupů, ale i syntéza již existujících informací, znalostí a dovedností a s ní související 

nové interpretace – inovace, včetně koncentrování se na podstatu daných věcí, aby nám neunikal 

jejich pravý smysl a kontext, který nemusí být na první pohled vždy zřejmý.   

 

Sborník vznikl jako souhrn vybraných relevantních podnětů, poznatků, zkušeností a 

identifikované dobré praxe, které vyplynuly z procesu realizace celého projektu „Chytré služby“ a 

jím řešených 4 tematických oblastí - modulů. V rámci projektu se proto naše pozornost věnovala 

především předem vybraným tématům, která jsou řešena také ve 4 (z 9) modulů systémových znalostí 

systému „IMOSH Chytré služby“. Zaměřili jsme se konkrétně na témata: Kontraktace služeb 

(Vyjednání kontraktu), Řízení služeb, Vedení lidí a Řízení dokumentace, a to právě z toho důvodu, 

že jsou základními stavebními kameny infrastruktury znalostí již výše zmíněného systémového 

přístupu.  

 

Pokud se rozhodnete pro seznámení se s obsahem Sborníku, je důležité si přečíst pozorně 

kapitolu Kontext společného učení se, kde je nastíněna logika a hodnoty celého systému IMOSH 

Chytré služby. Následně je tato ucelená vstupní informace vždy ještě rozvedena v každé části 

Sborníku věnované jednotlivým modulům. V každé části Sborníku věnované jedné ze čtyř 

tematických oblastí (modulům) jsou naše zkušenosti strukturovány v logice učícího se cyklu IMOSH 

IMIQ a v maximální možné míře jsou využity také zkušenosti zúčastněných organizací. Tyto 

zkušenosti a reflexe najdete nejen ve všech kapitolách tohoto Sborníku, ale i na konci každé jeho části 

věnované příslušnému modulu. Zde se nachází také oddíl, do kterého svými zkušenostmi s řešením 

témat daného modulu přispěli zúčastněné organizace. Obdobný oddíl, obsahující zkušenosti 

organizací souhrnně, za všechny 4 moduly, je umístěn v závěrečných částech tohoto Sborníku. Pokud 

se budete zamýšlet nad specifickým významem některých pojmů použitých ve Sborníku, nahlédněte 

v jeho závěru do slovníku, kde jsou některé pojmy zpřesněny. Systém IMOSH Chytré služby má na 

základě dlouhodobé praktické zkušenosti s jeho realizací některé pojmy obsahově přesně definované, 

aby nedocházelo při jejich používání a související komunikaci k nejasnostem, nepřesnostem a lidé 

z Chytrých služeb si dobře rozuměli, což je vždy i základ dobré spolupráce.  

 



 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 5 (celkem 141) 

 

Pokud vás „Sborník dobré praxe Chytré služby“ zaujme, budeme rádi, pokud nám poskytnete 

zpětnou vazbu, za kterou předem děkujeme.  

 

Tým projektu Chytré služby 
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2. Projekt Chytré služby 
 

Projekt „Chytré služby“ (CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866), byl připraven a realizován 

organizací „JOB – spolek pro inovace“. Projekt byl připraven v rámci výzvy OPZ číslo: 03_15_023 

„Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce“ a byl financován z OPZ a ESF.  

 

Organizace JOB - spolek pro inovace 

 www.jobinovace.cz 

 http://srvs.jobinovace.cz/ 

 www.imosh.cz 

 

Organizace JOB (občanské sdružení) vznikla v roce 1998 jako seskupení lidí podílejících se na 

systémovém rozvoji i praktické podpoře a transformaci sociálních služeb a školského systému v rámci 

celé ČR. 

 

Její činnost byla od počátku vzniku zaměřena především na realizaci informačních, 

konzultačních a vzdělávacích programů pro cílové skupiny pracovníků v sociálních službách a ve 

školství a praktickou aplikaci takto získaných znalostí a dovedností do jejich každodenní praxe. 

Zabývá se vzdělávací a konzultační podporou pro zadavatele, zřizovatele a poskytovatele sociálních 

služeb, systémy řízení a inovacemi v oblasti sociálních služeb včetně několika typy auditů.  

 Mezi další oblasti, které jsou předmětem jejího zájmu, patří komplexní podpora jejích klientů 

v naplňování standardů kvality a dalších zákonných požadavků spojených s poskytováním 

sociálních služeb, řešení otázek nadstandardních požadavků na kvalitu, vize a strategie, 

nastavení hlavního procesu poskytování sociálních služeb, individuálního plánování, 

přehodnocování průběhu služeb, řízení kapacit, tvorba nabídek služeb, vyjednání a 

kontraktace služeb, vedení lidí, řízení lidských zdrojů a řízení dokumentace. 

 

Během své činnosti organizace a její experti vyvinuli v letech v roce 2009 až 2010 systém 

QMSS, který je zaměřen na zefektivnění systému řízení organizace (poskytovatele sociálních služeb) 

tak, aby byla schopna pružně reagovat na změny a požadavky relevantních zainteresovaných stran a 

systematicky je řídit. 

Organizace JOB – spolek pro inovace také spolupracuje s Platformou IMOSH, která sdružuje 

odborníky zaměřené na podporu poskytovatelů, zřizovatelů a zadavatelů v oblasti sociálních služeb. 

V rámci této spolupráce průběžně komunikuje další zobecněné (nikoli adresné) potřeby organizací 

poskytovatelů získané v rámci konzultační, vzdělávací a supervizní podpory. Informace o potřebách 

jsou získávány primárně pomocí strukturovaného učícího se přístupu a jeho nástrojů IMOSH Chytré 

služby. Další informace o potřebách spojených s poskytováním sociálních služeb, komunikovaných 

z pohledu zadavatelů a dalších dotčených stran, získává na základě spolupráce v programu IMOSH 

Chytré sítě. Zde se primárně zabývá problematikou a s ní spojenými potřebami zaměřenými na 

rozvíjení, měření a prokazování efektivity poskytovaných služeb. Efektivita služeb je v systému 

definována specificky a pomocí více parametrů. 

 

Projekt „Chytré služby“ 

Myšlenka připravit a realizovat projekt „Chytré služby“ vyplynula z dlouhodobých cílů a 

činnosti organizace „JOB - spolek pro inovace“.  

 

Do realizace projektu se zapojilo devět poskytovatelů registrovaných druhů sociálních služeb. 

Zapojené organizace mají různou právní formu, zřizovatele, velikost, cílovou skupinu 

http://www.jobinovace.cz/
http://srvs.jobinovace.cz/


 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 7 (celkem 141) 

 

(uživatele/klienty), zdroje financování, zkušenosti i zázemí. Všechny však spojuje zájem o kvalitní a 

efektivní poskytování sociální služby. 

 

Přehled zapojených poskytovatelů sociálních služeb: 

 

Poskytovatel soc. služby Webové stránky 

Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.     http://www.berenika-vm.cz/ 

Centrum sociálních služeb Naděje 

Broumov  http://www.nadejebroumov.cz 

Domov Justynka, Hronov http://www.justynka.cz/ 

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  https://www.domovynatresnovce.cz/ 

Fokus Vysočina  http://www.fokusvysocina.cz/ 

Křesadlo Hradec Králové, z. ú. http://www.kresadlohk.cz/ 

Pečovatelská služba Chotěboř 

http://www.chotebor.cz/pecovatelska-

sluzba/ 

Domov u studánky, Anenská studánka http://www.domovustudanky.cz/ 

Domov sv. Josefa - Žireč http://www.domovsvatehojosefa.cz/ 

 

Během 24 měsíců realizace projektu (9/2016 až 8/2018) účastníci pracovali a sdíleli vědomosti, 

zkušenosti, názory a dobrou praxi v těchto hlavních tematických oblastech: 

 kontraktace služeb (vyjednání kontraktu);   

 řízení služeb; 

 vedení lidí;  

 řízení dokumentace; 

 

Hlavní cíle projektu  

V rámci projektu byly stanoveny tyto cíle: 

 podpořit zvýšení efektivity a míry systémového přístupu k poskytování soc. služeb; 

 přispět k budoucímu posílení jejich pozice v sociální síti; 

 zvýšit jejich připravenost na efektivní plnění požadavků klientů, zadavatelů a dalších 

důležitých zainteresovaných stran; 

 vytvořit prostor pro spolupráci, sdílení dobré praxe, vzájemnou podporu, motivaci a učení 

se; 

 podpořit u nich zvýšení znalostní a dovednostní kondice pro budoucí potenciální zapojení se 

do národních a EU programů na zvyšování kvality a efektivity soc. služeb; 

 pomocí evaluace ověřit míru dosažení výstupů a výsledků zlepšení v řešených tématech; 

 získat další podněty, poznatky a zpětné vazby ve vybraných tématech a tyto shrnout do 

elektronického Sborníku. 
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3. Kontext společného učení se  
3.1.  Kontext společného učení se  

 

Kontext „společného učení se“ byl nosnou myšlenkou celého projektu Chytrých služeb a jeho 

pochopení a přijetí je základním předpokladem úspěchu při zvyšování efektivity v celém systému 

Chytrých služeb. Jeho pochopení je důležité také proto, aby bylo zřejmé, o co jsme se v celém 

projektu snažili a v jakém duchu probíhala spolupráce.  

O učení se organizací nebo „učících se organizacích“ bylo napsáno a řečeno již mnohé. Z naší 

dlouholeté práce v organizacích poskytujících sociální služby však vyplývá, že vědomé a kontinuální 

„učení se“ je složitější proces, který by měl skončit „ponaučením se“ generujícím výsledky a 

konkurenční, či jinou výhodu spojenou se spokojeností co nejširší skupiny, na daném tématu 

zainteresovaných stran. A zde právě začíná to veliké dobrodružství budování efektivní, hodnotově i 

kulturně zralé a výsledky dosahující organizace, která se dovede rychle zorientovat v prostředí, kde 

realizuje své poslání, vize a cíle a neustále se za tímto účelem učí pružně poznávat vnější a 

rekonfigurovat vnitřní prostředí (provázané systémové moduly umožňující existenci a učení se), aby 

mohla lépe nacházet, volit v praxi aplikovat ty nejvhodnější strategie, a být dobrým partnerem pro již 

výše zmiňované zainteresované strany, protože budoucnost, pokud poskytujete služby ve veřejném 

zájmu (a nejen ty) směřuje k hodnotově zaměřené a koordinované spolupráci. 

Nejčastějším dotazem v naší konzultační a auditorské, či inspekční praxi bývá otázka: 

„…..řekněte nám, jak je to dobře“, popřípadě varianta „řekněte nám, jak to máme udělat“. S tímto 

konstatováním nebo dotazem bývá spojeno i přání, mít „to“ hotovo proto, abychom se „tím“ již 

nemuseli (nejlépe nikdy) zabývat. S přáním mít „to“ hotovo zase souvisí i potřeba „mít to dobře“ 

(nejlépe navždy). Nemůžeme se samozřejmě takto definovaným potřebám divit, protože každý člověk 

potřebuje určitou míru jistoty, struktury, řádu a v podstatě lze říci, že obecně jako lidé, pracovníci, 

manažeři, vedoucí atd. změny „toho co nějak funguje“ vnímáme někdy spíše negativně. Jak se pak 

ale máme při řízení a práci v organizacích poskytujících sociální služby postavit k faktu, že věci 

kolem nás se mění stále vyšším tempem a jedinou jistotu kterou máme, je ta jistota, že změna jistě 

přijde. Proč? Protože poskytujeme služby na základě kontinuálně zjišťovaných a neustále se měnících 

potřeb v místních a krajských či národních sítích sociálních služeb. Protože jsme jako poskytovatelé 

také nástroji pro řešení dostupnosti těchto služeb. Protože v každé organizaci, společně s našimi 

klienty, řešíme ve smluvně dohodnutém rozsahu projekty jejich sociálního začleňování nebo 

prevence sociálního vyloučení zpracovávající témata a problematiku jejich individuálních 

nepříznivých sociálních situací. Protože dynamiku a pozitivní energii směřování ke změně určují i 

společné hodnoty systému, které můžeme demonstrovat například na požadavcích §2, Zákona 

108/2006 Sb., o sociálních službách.   

Pokud se zde snažíme uvést kontext společného „učení se“ nesmíme zapomenout také na 

současný převládající „operativní“ způsob poskytování služeb. Setkáváme se běžně s tím, že 

organizace umí dobře reagovat na vzniklé problémy a řešit je velmi rychle a mnohdy uspokojivě (i 

za ostatní odpovědné strany). Bývají v tom tak dobré, že se tento způsob řízení organizace stane 

dominantní. Problém ale nastává tehdy, pokud zkušenosti z těchto řešení nejsou využity a 

zabudovány do znalostí organizace a také v tom, že první řešení, které nás napadne, nemusí být vždy 

to nejlepší (i když to celkem dobře dopadne). Navíc se domníváme a v praxi máme potvrzeno, že 

v organizaci, která se smluvně zavázala více klientům a garantuje jim poskytování služeb 

v individuálním modu s cílem vyřešit jejich nepříznivou sociální situaci a podpořit jejich sociální 

začleňování, je fungování a koordinace těchto služeb podmíněna pozitivní kulturou organizace, 

sdílením hodnot, systémovým řešením a velmi dobrým vedením i řízením pracovníků. Tyto 

podmínky ale výše uvedený operativní způsob poskytování nebo řízení služeb většinou neprovází 

nebo jsou v něm dominantní pouze některé fragmenty funkční a učící se organizace. 



 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 9 (celkem 141) 

 

Abychom ještě lépe přiblížili důležité oblasti kontextu společného učení se organizací 

pomocí systému IMOSH Chytré služby, uvádíme níže ještě dílčí pohledy na jednotlivé prvky 

infrastruktury pro učení se organizací, které jsme v projektu používali.  

 

 

 

3.2.  Požadavky vs. Důvody  
 

Při realizaci projektu jsme využívali náš základní poznatek týkající se důvodů, proč organizace 

existují a dělají to, co právě dělají. Proč vlastně organizace existují? Tuto otázku běžně klademe 

v úvodních částech konzultační podpory nebo při realizaci našich vzdělávacích akcí. Kladli jsme ji 

tedy i v rámci projektu Chytré služby. I když by se mohlo zdát, že důvodů pro existenci organizace 

je mnoho a jistě mohou být nalezeny zcela specifické důvody pro tu či onu organizaci, pokud budeme 

dostatečně objektivní a „pro stromy nezapomeneme na les“, pak je odpověď velmi jednoduchá. 

Organizace existují pro to, že lidé uvnitř organizací i lidé vně organizací (interní i externí 

zainteresované strany) něco po organizaci chtějí, mají vůči ní své požadavky vyplývající z jejich 

potřeb (zájmové strany) nebo povinností (dozorové a regulativní orgány).  

Z výše uvedeného jde poté velmi lehce odvodit, že pokud chceme efektivně vykonávat svoji 

práci, tedy směrovat, vést, řídit a poskytovat sociální služby klientům, vyhovět zakázkám 

zadavatelům a uspokojit další zainteresované strany, musíme zainteresované strany a jejich 

požadavky znát, dostatečně identifikovat důvody, proč se jimi a v jaké míře budeme zabývat, s cílem 

jejich požadavky uspokojit a zajistit jejich spokojenost.  

Otázka, jak vypadá budoucí výsledek práce spojený se spokojeností každé identifikované 

zainteresované strany, jak jej zjistíme, změříme, zadokumentujeme a následně udržíme, byla jedním 

z témat, které jsme s poskytovateli zapojenými do projektu Chytrých služeb řešili v každém modulu. 

Jak se nám to dařilo, uvidíte v příslušných částech tohoto sborníku.  

 

 

 

3.3.  Hodnoty systému IMOSH Chytré služby 
 

Při našem společném učení se v projektu Chytrých služeb, jsme se snažili v maximální možné 

míře reflektovat a využívat hodnoty používaného přístupu, tedy hodnoty „Chytrých služeb“. 

Hodnotově orientovaná a řízená organizace má totiž z našich zkušeností větší možnosti v rámci 

používaných způsobů řešení v různých oblastech jejího konání. Hodnoty, poté, co jsou v organizaci 

poznány, definovány, „integrovány do vědomí organizace“ nebo jinak pozitivně a funkčně zakotveny 

jsou významnými atributy kultury organizace a umožňují vedení lidí způsobem, který podporuje 

týmovost, tvůrčí klima a vede ke zvyšování efektivity. Toto samo o sobě opět přidává organizaci 

hodnotu a činí ji zajímavou nejen z pohledu role zaměstnavatele, ale i z pohledu kvalitního partnera 

a poskytovatele sociálních a popřípadě dalších souvisejících služeb. Níže uvádíme 7 základních 

hodnot, které jsme v rámci naší spolupráce s Chytrými službami zohledňovali a diskutovali při řešení 

aktivit, cílů a dílčích inovací projektu.     

 

Hodnota 1: Potřebnost 

Vše se děje proto, že lidé jsou původci a nositeli různých potřeb. Na potřeby které zjistíme a 

označíme za důležité, se v organizaci snažíme reagovat co nejlépe. Víme, že potřeby se v čase mění 

a počítáme s tím. Žádný jiný důvod a opodstatnění vzniku a působení organizace než je práce na 

plnění potřeb externích a interních stran neexistuje! 
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Hodnota 2: Dostupnost 

Všechna řešení by měla být dostupná tehdy, když jsou potřebná. Znamená to řešení zjištěných 

potřeb v optimálním čase, místě a formě. Optimální dostupnost posiluje dopady dobrého výsledku. 

 

Hodnota 3: Kvalita 

Kvalita je dána spokojeností stran, jejichž potřeby jsou organizacemi poznány a následně plněny. 

Potřeby jsou definovány požadavky (měřitelnými kritérii) a jejich plnění výstupy a výsledky 

posuzované zpětnou vazbou dotčených stran týkající se míry plnění jejich požadavků.  

 

Hodnota 4: Efektivita 

Efektivita je důležitou hodnotou Chytrých služeb a znamená neustálé vyvažování aktuální míry 

potřebnosti přiměřenou dostupností, kvalitou a náklady (zdroji) ve vztahu k účelu, cíli a smyslu 

každého konání (činnosti). Každé vychýlení této rovnováhy znamená potenciální ohrožení efektivity 

výkonu organizace.  

 

Hodnota 5: Změna 

Změna je původcem nových možností. V okamžiku, kdy jsme něčeho dosáhli, něco jsme 

ukončili, splnili, zavedli apod., je tento stav pouze důkazem o našich dobrých výsledcích v nedávné 

minulosti. Pravou hodnotou pro organizaci je žádoucí stav, který můžeme nazvat trvalou a vysokou 

tolerancí jednotlivců a týmů v organizaci ke změnám a jejich schopnost pomocí systémových i 

netradičních řešení udržovat, směrovat a rozvíjet efektivním způsobem organizaci.  

 

Hodnota 6: Znalosti 

Organizace se vyrovnává s interními i externími změnami ve svém okolí (příležitosti, ohrožení) 

neustálým učením se, budováním a rozvíjením znalostí a dovedností. 

Chytrá služba je otevřena všem poznatkům, které jsou dostupné a odpovídají zkušenostem začátku 3 

tisíciletí. Kultivace znalostí v organizaci sebou nese neustálé propátrávání všech podob, zákoutí a 

netradičních pojetí vědění lidské společnosti, které vede ke stavu konkurenceschopnosti, originalitě 

a hodnotným přínosům organizace v rámci realizace profesionálních partnerství. 

 

Hodnota 6: Vedení  

Pro organizaci jsou nezbytní vedoucí pracovníci, kteří prokazují a v praxi uplatňují základní 

vůdčí rysy, znají kontext existence a budují pozitivní kulturu v organizaci. To konkrétně také 

znamená, že jsou ostatním příkladem, nesou zodpovědnost za organizaci a lidi v ní pracující, za svá 

rozhodnutí, mají přirozenou autoritu, jsou spolehliví, hledají, nabízejí nebo iniciují vhodná řešení, 

mají výbornou schopnost komunikace, umí s lidmi spolupracovat a ocenit je, dosazovat je na správné 

pozice a přidělovat jim odpovídající role, podporovat jejich rozvoj, delegovat odpovědnosti a 

pravomoci, reflektovat vlastní výkony a dokáží přijímat zpětnou vazbu a poučit se z ní.   

 

Hodnota 6: Spolupráce 

Budoucnost patří spolupracujícím organizacím, které dokáží propojit své vize, zájmy, strategie a 

hodnoty a přitom si zachovávají svoji jedinečnou tvář i roli při dosahování společných cílů. 
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Hodnota 7: Garance a pravdivost 

Chytrá služba slibuje pouze to, co je schopna splnit a to způsobem, který je měřitelný a 

garantovaný1. Efektivní organizace prezentuje pouze to, co lze fakticky doložit v rozsahu 

odpovídajícímu distribuovaným informacím.   

 

 

 

3.4.  Efektivita Chytrých služeb  
 

V projektu Chytré služby jsme pracovali s pojmem efektivita způsobem, který odráží specifika a 

potřeby systému IMOSH. Zde je tento pojem jasně definován právě na základě praktických 

zkušeností získaných v mnoha organizacích, kde jsme mnohokrát hledali odpověď na otázku, zda je, 

či není daná organizace efektivní. Pojem efektivita totiž nebývá zainteresovanými stranami, 

zadavateli, ani samotnými poskytovateli mnohdy vnímán jednotně a někdy bývá dokonce pod tímto 

pojmem upřednostňován více akcent spojovaný s poměřováním nákladů nebo tzv. optimální 

nákladovostí.   

Být efektivní v našem pojetí ale znamená především neustálé vyvažování potřebnosti, dostupnosti, 

kvality a nákladů (spotřebovávání zdrojů) služeb ve vztahu k předmětu činnosti nebo jakémukoliv 

jinému konání, na které se zaměřujeme, s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků ve shodě 

s požadavky a zadáním zainteresovaných stran, účelem, smyslem a Zásadami poskytování 

sociálních služeb. Být efektivní se tudíž každá organizace musí neustále učit a součástí učení je i 

snaha o zvyšování mistrovství organizace ve vyvažování výše uvedených parametrů efektivity.  

 

Z našich předešlých zkušeností dále vyplývá, a projekt tyto naše zkušenosti v této oblasti potvrdil 

a rozšířil, že není příliš účelné unifikovaně definovat, jak vypadá efektivní organizace, například 

pomocí výstupů z benchmarkingu, stanovením „mediánů“ apod. Zajisté má tento přístup jistě se 

zkoumáním efektivity spojitost a v určitých případech i opodstatnění, nicméně naše východisko pro 

dosahování a měření efektivity je takové, že každá organizace poskytující sociální nebo jiné služby, 

může navodit takový stav svých činností, že jej můžeme nazvat efektivním chodem organizace a říci, 

že dosáhla bodu efektivity. Znamená to, že výkon této organizace je vyladěn a v tomto bodě lze nadále 

pracovat s tím, co efektivita organizace v daném okamžiku nebo období jejím představitelům a 

zaměstnancům přináší, co přináší i dalším zainteresovaným stranám, klientům, zadavatelům apod. 

Náš pohled na efektivitu v projektu přinášel pozitivní motivační impulz ve formě sdělení, že více než 

o poměřování jednotlivých organizací mezi sebou nám jde o to, přispět k budování prostředí a 

dovedností umožňující nastolit jedinečnou konfiguraci parametrů efektivity, tedy stav efektivity, 

kterého může dosáhnout každá organizace a pak zkušenosti s procesem, výstupy a výsledky tohoto 

procesu sdílet s ostatními, inspirovat se jimi nebo být naopak inspirátorem pro druhé. Pro některé 

typy organizací bývá totiž demotivující, existovat v klimatu neustálého soupeření, dotahování se, 

předhánění se, obávání se vlastní nedostatečnosti, protože zde organizace přicházejí o energii, kterou 

by mohly využít lépe, ve prospěch vlastní i ve prospěch druhých. Pokud výše uvedené shrneme, jde 

o to, že efektivní může být každá organizace, jde pouze o to, v jakém rozsahu si může například 

dovolit organizace řešit potřeby svých klientů, když její zdroje jsou momentálně na nízké úrovni. 

Pokud organizace na tento stav nezareaguje a nevyváží přiměřeně nákladový / zdrojový parametr 

nebo nepřizpůsobí – nevyváží ostatní parametry (potřebnost, dostupnost, kvalita), ocitá se ve stavu 

nerovnováhy, tedy neefektivity. Tento stav má mnohé negativní dopady s různě dlouhými časovými 

horizonty nástupu či projevení se těchto dopadů a stává se, že organizace díky tomuto stavu ztrácí 

                                                 
1 Například: garantovaná nabídka služeb, garance dodání služeb v individuálním plánu klienta, garance personálního zajištění, relevance vykazování 

apod.   
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dobré jméno, důvěryhodnost, deklaruje stav, který není pravdivý, přichází o zaměstnance, nedodrží 

garance, prostě výsledek spokojenosti zainteresovaných stran není dobrý.  

V systému IMOSH Chytré služby probíhá z tohoto důvodu sledování a měření efektivity praxe 

a výstupy z tohoto sledování v daném období jsou nazývány Milníky efektivní praxe (MEP).  

V našem projektu jsme primárně pracovali ve 4 modulech na nastavení infrastruktury pro učení 

se organizace, která v budoucnu umožní s efektivitou lépe pracovat, sledovat ji, vyhodnocovat a 

zvyšovat. Pro lepší pochopení toho, k čemu to v budoucnu v organizacích zúčastněných v projektu 

povede, co jim výstupy projektu umožní, níže uvádíme další zpřesnění toho, jak probíhá měření 

efektivity praxe organizací.      

  

Měření efektivity praxe (MEP) 

• Měření efektivity praxe je realizováno průběžně s cílem získat informace o tom, zda praxe 

poskytovatele realizovaná v celém systému, jeho modulech nebo vybraných částech naplňuje 

zásadní požadavky na provázanost a vyváženost 4 parametrů efektivity (potřebnost, 

dostupnost, kvalita a náklady) a v jaké míře shody jsou tyto vyvážené parametry s požadavky 

a zadáním zainteresovaných stran, cílem, účelem, smyslem a Zásadami poskytování 

sociálních služeb.   

• Měření probíhá interně (kontroly a jiný monitoring) nebo externě (externí audit, další externí 

kontroly zainteresovaných stran).  

• Každý poskytovatel si interně způsob měření nastavuje individuálně a to způsobem, kdy 

používá k měření různé konfigurace vybraných výstupů a výsledků ve vztahu k plnění 

zjištěných interních i externích požadavků zainteresovaných stran. 

• Vyhodnocení efektivity v určitém okamžiku, které vychází z podkladů získaných měřením 

efektivity praxe je dokladováno výstupem, který se v systému nazývá Milník efektivní praxe.  

• Milník efektivní praxe je záznamem nebo zprávou, která vypovídá o tom, jak jsou v daném 

okamžiku naplňovány předpokládané výstupy a výsledky, jaká je míra spokojenosti 

zainteresovaných stran a jak bylo dosažení výstupů a výsledků efektivní ve vztahu k 

požadavkům a zadáním zainteresovaných stran, cílům, účelu, smyslu, hodnotám a Zásadám 

poskytování sociálních služeb.   

• Na základě výstupů a výsledků měření jsou navrhována opatření a rozvojové, stabilizační 

nebo útlumové projekty či aktivity, které jsou v rámci organizace implementovány pomocí 

učícího se cyklu IMIQ. 

 

 

 

3.5.  Devět pohledů na organizaci poskytující sociální služby - prostor pro 

učení se organizace – systém IMOSH Chytré služby 
 

Systém IMOSH Chytré služby je postaven na našich dlouholetých zkušenostech s vývojem a 

praktickou realizací specifického přístupu k řízení a vedení organizací a organizovaných celků (sítí 

služeb) v České republice. Autoři systému IMOSH jsou zároveň spoluautory systému pro řízení 

sociálních služeb QMSS, který je již několik let aplikován v organizacích poskytujících sociální 

služby.  
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Schéma systému IMOSH Chytré služby 
 

 

 
 

 

 

Základní charakteristikou systému je podpora učení se organizace, týmová spolupráce, práce se 

změnou a zvyšování znalostí a dovedností týmů organizací za účelem přidávání hodnoty organizace 

spojené se zvyšováním její konkurenční výhody nebo hodnoty na příslušném trhu sociálních služeb. 

Velký důraz klade systém také na spolupráci organizací ve znalostních sítích a práci s kontextem 

organizace a budování vztahů se všemi zainteresovanými stranami. V neposlední řadě je hlavním 

rysem systému příprava organizací poskytujících sociální služby na zapojení se do sítí sociálních 

služeb, dosahování uspokojivé míry efektivity, zvyšování srozumitelnosti obsahu i rozsahu 

nabízených služeb, zkvalitnění kontraktování a garantování poskytovaných služeb a rozvíjení 

spolupráci se zadavateli, klienty a dalšími zainteresovanými stranami.  

 

Systém IMOSH je realizován na základě holistického pojetí pohledu na fungování organizace. I 

přes to, že je strukturovaný do dílčích tematických pohledů na jednotlivé části tohoto „mechanizmu“, 

je aplikován a používán s vědomím toho, že vše souvisí se vším a navzájem se ovlivňuje. Tento 

princip učení se a náhledu na svět a v našem případě i pohledu na management můžeme také nalézt 

v různých podobách a v různých oblastech lidského vědění už od nepaměti. Jako příklad uvádíme 

například prastarý text uvedený v knize Lasenic, P.: Hermes Trismegistos a jeho zasvěcení. Trigon 

1990: „co jest dole, jest jako to, co jest nahoře a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby 

dokonány byly divy jediné věci“.  
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 Systém IMOSH Chytré služby obsahuje 9 navzájem se doplňujících modulů systémových 

znalostí (MSZ). Jde o 9 oblastí, které komplexně definují témata pozornosti, jenž je nutné sledovat, 

řídit a zlepšovat v provázanostech, pokud chceme dosáhnout stavu efektivity. Každý z těchto modulů 

pomáhá organizaci řešit problematiku dané oblasti způsobem vedoucím k vybudování příslušné části 

systémové infrastruktury. Každá oblast obsahuje aktuální zkušenosti tvůrců systému demonstrované 

v podobě objektivizovaných postupů efektivní praxe (OPEP 1 – 9) a související výstupy a výsledky. 

Při práci s každým modulem systémových znalostí jsou nejdříve v organizaci identifikovány postupy 

efektivní praxe organizace (PEPO), které již v organizaci existují. Následně, na základě jejich 

srovnání s objektivizovanými postupy efektivní praxe (OPEP) proběhne jejich zlepšení (popřípadě 

potvrzení) a zavedení do praxe dané organizace. Postupy OPEP, které nabízí systém IMOSH Chytré 

služby, jsou již v praxi úspěšně realizované systémové postupy, objektivizované praktickými 

zkušenostmi autorů, konzultantů a lektorů systému IMOSH Chytré služby a samozřejmě zkušenostmi 

týmů Chytrých služeb získaných v rámci vzájemné spolupráce v mnoha organizacích, včetně 

zkušeností generovaných tímto projektem. Tímto přístupem je zajištěno to, že se systémy 

přizpůsobují na míru každé organizace, učí se společně s ní a nezpůsobují nežádoucí změny a 

turbulence spojené se zaváděním této systémové infrastruktury - změny. K tomu přispívá také 

specifický způsob učení se Chytrých služeb, které probíhá pomocí níže popsaného přístupu IMIQ.  

 

 

3.5.1. Učící se přístup IMOSH IMIQ (mozkový závitník) 
 

K učení se organizací v rámci projektu jsme využívali učící se přístup používaný v systému 

Chytrých služeb. Jde o námi vyvinutý kreativní nástroj pro zvyšování a fixaci znalostí a dovedností 

IMOSH „IMIQ“. Tento učící se přístup – cyklus obsahuje šestifázovou zkušenostní sekvenci. 

Jednotlivé fáze učení pomocí IMIQ jsou uvedeny níže. 

 

» Téma: co chceme, potřebujeme nebo musíme v organizaci řešit (např. podstav pracovníků v 

přímé péči z důvodu čerpání dovolených, nemocnosti atd.) 

» Důvody: proč se máme tímto tématem zabývat z pohledu interních i externích potřeb / 

požadavků různých zainteresovaných stran a vyhodnocení jejich závažnosti. 

» Způsoby: hledání, návrh, výběr a plánování / projektování řešení, včetně stanovení 

měřitelných výstupů a postupů pro testování. 

» Testování: zkoušení navrženého řešení v praxi, vyhodnocení funkčnosti použitých způsobů 

řešení, dosahování a měření stanovených výstupů (předem měřitelně stanovených a 

zadokumentovaných cílových stavů). 

» Výsledky: použitelnost vyzkoušeného řešení v praxi z pohledu dosažení předpokládaných 

přínosů, míry přidané hodnoty nebo naopak zjištění, že tudy cesta nevede. Na rozdíl od 

výstupů jsou výsledky měřeny v dlouhodobějším horizontu počínaje obdobím, kdy byly 

dosaženy předpokládané výstupy, a to především vyhodnocením dosažené míry pozitivních 

nebo naopak negativních zpětných vazeb na plnění požadavků zainteresovaných stran, 

identifikovaných a zpracovaných ve fázi Důvody.  
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» ZZZ: zkušenosti, znalosti, zlepšení, která jsme získali z celého cyklu a které mohou být využity 

k inovacím a obohacení know – how organizace a práce s nimi je součástí udržování a 

budování učící se kultury organizace. 

 

Schéma učícího se přístupu IMOSH IMIQ 

 

 

 
 

 

Učící se přístup IMOSH IMIQ jsme se při realizaci projektu snažili používat jako nástroj 

podporující nejen učení, ale také pozitivní změny v kultuře organizace tak, aby kultura organizace 

kontinuální učení podporovala. Spojení „snažili jsme se“ uvádíme zcela záměrně, protože jsme si byli 

vědomi toho, že formování kultury organizace je dlouhodobou záležitostí a našim cílem bylo v rámci 

projektu nabídnout vhodný přístup k učení se, demonstrovat jeho výhody a v projektovém modu jej 

testovat v různých prostředích a přispět k tomu, aby se jeho používání stalo v organizacích běžnou a 

užitečnou záležitostí. V našem projektu jsme se zaměřovali primárně na 4 základní moduly 

systémových znalostí, kterými byly: Vyjednání kontraktu, Řízení služeb, Vedení lidí a Řízení 

dokumentace. Stejný přístup lze ale použít na jakýkoliv modul systému, proto níže budeme obecně 

hovořit o modulech systémových znalostí (MSZ) a v dalších kapitolách tohoto Sborníku se již 

konkrétně zaměříme na čtyři výše uvedené. Teď se ale pokusíme blíže osvětlit, jak byl učícího se 

přístup IMOSH IMIQ využit při řešení témat v projektu.  

 

 Téma 
Téma modulu vždy uvádělo informace o tom, jaká problematika je v rámci modulu řešena. 

V našem případě témata odpovídala jednotlivým vybraným modulům systémových znalostí, tak jak 

jsme je definovali již při přípravě projektu. V rámci hlavního tématu poskytovatelé zapojení do 

projektu hledali další možná související témata, která byla v organizaci identifikována a na tato 

témata bylo nahlíženo jako na témata rozvojová nebo stabilizační. To podle toho, zda se jednalo o 

inovativní zlepšení nebo témata spojená s narovnáním slabších stránek či ohrožení. Někteří 

IMIQ

Téma

Důvody

Způsoby

Testování

Výsledky

ZZZ
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poskytovatelé si například jako téma vybrali základní nastavení infrastruktury pro učení se organizace 

v rozsahu příslušného modulu systémových znalostí / modulu projektu a někteří řešili již specifičtější 

témata, protože jim to umožňovaly zkušenosti z předchozích procesů zlepšování a již zavedené 

systémové prvky.  

 

 Důvody 

Každé, v prvním kroku vybrané a tím pádem pomocí učícího se cyklu řešené téma, bylo dále 

posuzováno z pohledu požadavků zainteresovaných stran (interních i externích) a důvodů, které 

vedou organizaci k tomu se jím zabývat. Obsahem této fáze učení je tedy i zamyšlení se a zdůvodnění 

oprávněnosti, důležitosti a naléhavosti tématu. Důvody, proč se tématem zabývat jsou analyzovány, 

nebo chcete-li vybírány na základě zjištěných požadavků externích a interních zainteresovaných 

stran. Je vždy dobré, pokud jsou požadavky identifikovány co nejkomplexněji. V praxi ovšem tyto 

požadavky představují pro každou organizaci jedinečnou konfiguraci informací, což je způsobeno 

tím, že jejich znalost, vyhodnocování a třídění ovlivňují mnohé externí vlivy (například míra 

regulace, umístění a způsob distribuce moci), prostředí, postoje, zkušenosti, kultura, strategie, 

odvaha, styl vedení a řízení i znalosti managementu organizace. V našem projektu jsme se primárně 

nesnažili o vyčerpávající komplexnost uváděných požadavků, ale o zjištění požadavků zásadních, a 

hlavně navržení způsobů, jak s těmito důvody a požadavky v organizaci efektivně pracovat. To bylo 

našim hlavním cílem a jedním z důležitých prvků učící se infrastruktury, která v průběhu a po 

skončení projektu bude sloužit k dalšímu doplňování, zpřesňování a potřebnému používání ve 

prospěch organizace. 

Zásadním přínosem této fáze učícího se cyklu bylo také to, že jsme si na základě zjištěných 

požadavků definovali v této fázi i související výstupy (dokumentované důkazy dokládající naplnění 

požadavku) a výsledky (předpoklad toho, jak si představujeme spokojenost příslušné ZS s plněním 

požadavku nebo stav tuto spokojenost navozující). Tento způsob zpracování požadavků byl dále 

využíván v dalších částech učícího se cyklu, zvláště pak jako pomůcka při nastavení měření výstupů 

a výsledků.      

      

 Způsoby / Znalostní postupy dobré praxe 

Jakmile byly zjištěny s tématem související požadavky a skrze důvody bylo shledáno 

opodstatněné se tématem zabývat, započali jsme vždy hledat vhodné způsoby řešení daného modulu 

– tématu. V této oblasti máme již mnohé zobecnitelné zkušenosti a víme, že při hledání je dobré 

hledat více možných způsobů řešení a z těch pak vybírat ten nejvhodnější. Přemýšlení nad možnými 

způsoby řešení je významnou fází učení se. Pokud organizace postupuje systematicky, vědomě a 

nenechává se řídit pouze tlakem každodenní operativy, kdy někdy čin předchází úmysl i zdravý 

úsudek a motivací bývá především strach ze sankcí nebo řešení již negativního dopadu předchozí 

činnosti v daném tématu, zvyšuje se pravděpodobnost úspěšného řešení za současného zachování 

dobré kondici organizace a také duševní i fyzické rovnováhy lidí a týmů v ní pracujících. Ne nadarmo 

se říká, že horší, než špatné rozhodnutí je žádné rozhodnutí. Špatné rozhodnutí učiněné v dobré víře 

nám totiž v pozitivním slova smyslu přináší mnoho užitečných informací a zkušeností a umožňuje 

nám se i tímto způsobem se situací nebo problémem v budoucnu následně lépe vypořádat. V systému 

„Chytrých služeb“ a tím pádem i v rámci projektu jsme způsoby řešení hledali za pomocí různých 

metod a nápadů. Navíc, každá, v projektu zapojená organizace, mohla čerpat vždy z databáze dobré 

praxe a jako inspiraci k řešení nebo dokonce jako jednu z variant řešení daného tématu využít nabídku 

příslušných OPEP řešení. Výstupem této části učícího se cyklu bylo vyhodnocení možných alternativ 

řešení, výběr nejvhodnější alternativy způsobu řešení, návrh inovativního řešení a stanovení plánu / 

projektu dalšího postupu v rámci testovací fáze IMIQ. Součástí návrhu řešení a plánu nebo projektu 

jeho dosažení byla i definice cílových stavů / výstupů. Výstupy byly následně zhmotněny i ve formě 
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inovovaných a zadokumentovaných řešení, která sloužila jednak jako výstupy projektu, ale byla 

důležitými milníky pro to, aby mohly být v následujících obdobích měřeny výsledky. Tato fáze byla 

také v projektu vždy zakončena „Pracovní dílnou“, kde byly informace a další výstupy práce řešitelů 

příslušného modulu předány a vhodnou formou sdíleny s dalšími pracovníky organizace, za účelem 

jejich zapojení do testovací, výsledkové a fixační fáze cyklu, motivování ke spolupráci a získání 

spojenců pro podporu přijetí a trvalé zavedení změny.     

   

 Testování 
Tato část učícího se cyklu se v projektu věnovala testování navrženého inovativního způsobu 

řešení vybraného tématu v praxi poskytovatele dle předem dohodnutého plánu dalšího postupu. 

Testovací fáze zajišťovala to, aby se inovovaný způsob řešení nejdříve testoval v omezeném časovém 

rámci a rozsahu, za účelem získání zpětných vazeb a informací potvrzujících správnost a funkčnost 

navržených řešení nebo byla v návrhu identifikována místa, která je potřeba doladit, aby byl přínos a 

výsledek řešení co nejpřínosnější. Důležitost této fáze je potvrzena i z našich praktických zkušeností 

při práci v organizacích, kdy mnohdy „čin předchází myšlenku“ a mnohé projekty a inovace, byť 

dobře míněné, končí nezdarem a nepřijetím týmu díky nedoladění a drobným, mnohdy lehce 

řešitelným nedostatkům. 

Fáze testování je důležitá a její ukončení by v optimálním případě vždy mělo přinést očekávané 

výstupy nebo důležité informace a zkušenosti o tom, jak je inovace schopna obstát v každodenní praxi 

poskytovatele a stát se součástí standardně používaných řešení a znalostí. Důležitými poznatky 

z testovací fáze cyklu IMIQ byly již také první informace o tom, jaké budoucí výsledky můžeme 

potenciálně očekávat. 

Testování v našem projektu Chytrých služeb bylo vždy pevně spojeno s předchozími částmi 

učícího se cyklu (Téma, Důvody, Způsoby) a probíhalo s vědomím užitečnosti a podporou notné 

dávky trpělivosti jak řešitelů z Chytrých organizací, tak konzultantů.  

 

 Výsledky 
Výsledkem se v systému IMOSH Chytré služby a tím pádem i v našem projektu rozumí míra 

pozitivního nebo negativního přínosu (přidané hodnoty) pro různé důležité zainteresované strany. 

Měření výsledku začíná v okamžiku dosažení a zadokumentování výstupu.  Měření dále pokračuje 

po stanovenou dobu, kdy efekt způsobený dosažením výstupu generuje zpětné vazby (informace, 

komunikaci, akce, změny chování nebo působení) důležitých interních i externích zainteresovaných 

stran. Pozitivní výsledek vždy posiluje konkurenční výhodu organizace a získává organizaci další 

klienty nebo jiné výhody způsobené pozitivní zpětnou vazbou důležitých zainteresovaných stran. 

Může jít například také o eliminaci slabých stránek organizace a snížení identifikovaných ohrožení, 

posílení silných stránek, které umožní využití příležitostí. Negativní výsledek snižuje konkurenční 

výhodu organizace, prohlubuje slabé stránky organizace, neumožňuje pružně reagovat na příležitosti 

a vystavuje organizaci vyšší míře ohrožení. Samozřejmě může jít o různé podoby pozitivních i 

negativních dopadů na konkurenceschopnost organizace. V systému IMOSH Chytré služby a našem 

projektu se však vždy výsledek měří z pohledu změny stavu v míře efektivity. 

Tato část učícího se cyklu se tedy zaměřuje na vyhodnocování dosažené míry efektivity řešení 

tématu a dalších souvisejících přínosů, zjišťovaných na základě získaných zpětných vazeb dotčených 

zainteresovaných stran. Zásadním kritériem je zde to, že každý výsledek je posuzován zpětnou 

vazbou zainteresovaných stran získanou v souvislosti s konkrétním dosaženým výstupem / výstupy a 

k němu vedoucímu způsobu řešení. V našem projektu jsme v každém řešeném modulu záměrně 

pracovali již ve fázi „Důvody“ na tom, abychom měli ke každému tématu zjištěny nejen 

zainteresované strany a jejich požadavky, ale k nim přiřazeny výstupy a výsledky včetně určení toho, 

kdo bude spokojenost zainteresovaných stran sledovat a jakým způsobem to bude provedeno. Tento 
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přístup umožní poskytovatelům následně komfortnější měření výsledků jejich práce ve shodě s výše 

uvedenou definicí výsledku používanou v systému IMOSH Chytré služby.  

   

 Inovace / ZZZ 
V této závěrečné fázi učícího se cyklu jde o to, využít v maximální možné míře vše hodnotné, co 

jsme vytěžili z celého učícího se cyklu a co můžeme na základě těchto informací a zkušeností 

zabudovat „trvale“ do našeho znalostního know-how. Důsledkem dobře dokonaného učení se na dané 

téma je velmi pravděpodobné zvýšení přidané hodnoty činnosti organizace pro dotčené 

zainteresované strany, zvýšení konkurenceschopnosti nebo hodnoty spolupracující organizace, což 

znamená dlouhodobé dosahování dobrých nebo výborných výsledků.  

V našem projektu nás výstupy z fáze „ZZZ“ informovaly, do jaké míry byla inovace zafixována, 

v jaké míře byly získány zkušenosti a posíleny znalosti organizace.    

 

 

 

3.5.2. Shrnutí kontextu společného učení se organizací v systému IMOSH 
Chytré služby 

 

V projektu Chytré služby jsme se zabývali primárně 4 moduly systémových znalostí, které tvoří, 

spolu s dalšími 5 moduly, systém IMOSH Chytré služby. Mezi těmito moduly existují ale základní 

vazby - „synapse“ spojující prvky infrastruktury pro učení se a přidávání hodnoty organizace. Kromě 

poznání 4 pohledů na fungování organizace a souvisejících interních požadavků a vazeb se naše 

společné učení v projektu zaměřovalo také na propojení s informacemi a požadavky externích 

zainteresovaných stran, které na organizaci působí nebo představují příležitosti či rizika a je důležité 

je vědomě sledovat, vyhodnocovat a adekvátně na ně reagovat. Toto vše úzce souvisí s prvním 

modulem systému, který nazýváme „Kontext“, a právě jeho znalost a interpretace pomáhá nacházet 

témata a důvody zpracovávané za pomocí systému, jeho infrastruktury pro učení se a učícího se 

přístupu IMOSH IQ.  

Moduly systémových znalostí jsou ostrovy, vazby mezi nimi jsou dálnice, silnice i polní cesty, po 

kterých proudí v ideálním případě informace, umožňující správné interpretace potřebné k vedení, 

směrování, řízení a zajištění efektivního chodu organizace. V projektu jsme se pokusili společně 

prozkoumat a objevit alespoň část tohoto souostroví a jak se nám tato objevitelská mise dařila, 

uvádíme v dalších částech tohoto sborníku. 

 

  



 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 19 (celkem 141) 

 

4. Vyjednání kontraktu (Kontraktace služeb) – modul č. 1 
 

Vyjednání 

kontraktu

 
 

4.1.  Téma  
 

Každá organizace poskytující sociální služby v rámci sytému Chytré služby, musí realizovat 

kvalitní a efektivní proces vyjednání a smluvního zakotvení služeb. Vyjednání kontraktu může být 

prováděno v sídle sociální služby, popřípadě v místě pobytu zájemce o službu nebo na jiném 

dohodnutém místě. Vyjednání kontraktu probíhá vždy formou osobního setkání, respektive je mu 

vždy potencionální příjemce služeb přítomen, i když jen například na část jednání nebo je přítomen 

více méně fyzicky. V rámci jednání identifikujeme dvě smluvní strany. Stranu poskytovatele 

sociálních služeb a stranu zájemce / žadatele o sociální službu. Za poskytovatele sociálních služeb se 

jednání vždy účastní sociální pracovník, dále zdravotní personál, a to v případech, kdy je potřeba 

posoudit zdravotní stav klienta pro přijetí do sociální služby nebo v případech kdy sociální služba 

poskytuje také výkony zdravotní. Za stranu žadatele o službu se jednání může zúčastnit kdokoliv, 

koho žadatel o službu přizve. Kromě žadatele o službu (budoucí klient) to tedy může být i zájemce 

(kdokoliv jednající v oprávněném zájmu žadatele, např. rodinný příslušník, kamarád, sociální 

pracovník jiné služby atd.). Při snížené orientaci a schopnosti vnímat a chápat smysl jednání, se na 

straně žadatele jednání účastní buď soudem stanovený zákonný zástupce nebo například soudem 

stanovený poradce při rozhodování, či sociální pracovník z obce 3. typu.  

 

Pro kvalitní vyjednání služby, musí stranu žadatele, pokud toho sám žadatel není schopen, 

hájit a zastupovat vždy osoba zcela orientovaná, svéprávná a mající k tomu odpovídající 

pravomoc! 

    

Vyjednání kontraktu je proces, který obsahuje fáze nezbytné pro následné kvalitní a efektivní, 

bezpečné a odborné poskytování služeb. Patří sem kroky spojené s informováním zájemců / žadatelů 

o služby, mapování, stanovení a popis nepříznivé sociální situace, vyloučení všech dostupných 

zdrojů, které se mohou na nepříznivé sociální situaci klienta podílet, identifikace a zapojení 

multidisciplinárního týmu řešitelů, stanovení cílů spolupráce vedoucích k řešení nepříznivé sociální 

situace, vyjednávání o způsobu dosažení cílů spolupráce a naplánování poskytování služeb včetně 

jejich smluvního zakotvení opírajícího se o informované rozhodnutí všech jednajících stran. 

 

Samozřejmostí je průběžné zadokumentování celého procesu kontraktace a zajištění dostatku 

objektivizovaných důkazů o obsahu, výstupech a výsledcích tohoto procesu. S dokumentací a výstupy 

i výsledky procesu kontraktace služby jsou jednající strany seznámeny a výsledný zadokumentovaný 

stav je odsouhlasen a způsobem, odpovídajícím požadavkům zainteresovaných stran, situaci a 

schopnostem klienta, verifikován.  

 

Obecně platí pravidlo, že to, jak je kontrakt vyjednán, naplánován a smluvně zakotven, 

včetně míry dosažného informovaného rozhodnutí, jeho zadokumentování, garance a 

vymahatelnosti tohoto kontraktu, ovlivňuje výrazně další spolupráci organizace a klienta při 

poskytování služeb klientovi a komunikaci či spolupráci s dalšími zainteresovanými stranami. 
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Při definování a následném zpracování každého tématu v našem projektu Chytré služby bylo 

vždy dbáno na to, aby bylo stanovené téma zlepšování pro organizaci hodnotné, bylo konkrétní a 

potřebné. Vždy byl stanoven počáteční stav tématu a existovala představa o stavu cílovém a postupu 

hledání správného způsobu řešení tématu a odpovědných osobách, které se na jeho zpracování budou 

podílet.  

 

Témata řešená poskytovateli v tomto modulu: 

Jednání se správcem sítě a poskytování informací o nedostupnosti potřebné podpory v síti 

sociálních služeb 

Aktualizace metodických postupů“ v návaznosti na „Vyjednání kontraktu“ v souvislosti s:  

 a) požadavky zainteresovaných stran 

 b) kontrolní činnosti 

 c) poskytnutí informací o nedostupnosti potřebné podpory v síti sociálních služeb 

Soubor požadavků zainteresovaných stran 

Kritéria hodnocení potřebnosti služby 

Zapojení klíčového pracovníka do procesu vyjednávání služby a sestavování individuálního 

plánu 

Optimalizování nastavení formuláře F/1/2009 Záznam z jednání – sociální šetření pro 

objektivnější posouzení míry nepříznivé sociální situace (dále i jako NSS) – ke zjištění 

potřebného rozsahu podpory, pomoci, péče, a to ve vztahu k naší kapacitě 

Tabulka zainteresovaných stran  

Vytvoření systému pro jednání se zájemcem o sociální službu – jednotný postup a naplnění 

požadavku zřizovatele při zavádění Karet popisu sociálních služeb 

Proces Vyjednání kontraktu 

Kapacita ve vztahu k vyjednání kontraktu 

Revize stávajícího procesu Jednání se zájemcem o službu 

Rozpracování části metodiky vyjednávání služby týkající se první verze individuálního plánu 

Odmítnutí zájemce  

Přehodnocení relevantních požadavků zainteresovaných stran  

Popisy činností, Metodika vyjednání kontraktu 
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4.2.  Důvody  
 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, proces vyjednání kontraktu je naprosto klíčovým 

tématem jak pro poskytovatele, tak pro budoucí uživatele služby. Stojí na počátku každé spolupráce 

v sociálních službách. Bez dobrého vyjednání není možné službu kvalitně poskytovat a řešit tak 

situaci lidí, kteří se na poskytovatele obracejí. V případě, kdy služba není dobře vyjednaná, dochází 

k nespokojenosti a frustraci na obou stranách – uživatel nedostává to, co potřebuje, pracovník neví, 

co poskytovat a jak to naplánovat (jak plánovat, není-li jasné, čeho má být dosaženo).  

Právě pro zmíněnou klíčovost tématu jsou na proces vyjednání kontraktu kladeny vysoké nároky 

a požadavky mnoha různých zainteresovaných stran. Jedná se o požadavky přicházející z venku 

(externí) i zevnitř služby (Interní). Tyto požadavky jsou důvody, proč se tématem podrobně zabývat. 

 

Externí požadavky můžeme rozdělit do několika úrovní – národní, krajská, místní.  

 Požadavky národní úrovně myslíme ty, které jsou zakotveny v zákonných normách a mají 

obecnou platnost bez ohledu na území, kde je služba poskytována. Jedná se například o zákon 

108/2006 Sb. a vyhlášku 505/2006 Sb. v platném znění. 

 Požadavky krajské úrovně jsou ty, které jsou charakteristické pro konkrétní kraj a většinou 

dále rozvíjejí požadavky úrovně národní. Příkladem mohou být například povinnosti 

poskytovatelů uvedená v pověřeních krajů k zajištění dostupnosti sociální služby. 

 Požadavky místní úrovně specifikují potřeby a požadavky dané lokality, může se jednat o 

požadavky měst, obcí nebo také místních spolupracujících služeb (veřejných, zdravotních, 

sociálních). 

 Externí stranou je v procesu vyjednání kontraktu také zájemce / žadatel o službu, jehož 

požadavkem je především to, aby služba byla vyjednána tak, aby mohla být v budoucnu 

poskytována v souladu s jeho potřebami. 

 

Interní požadavky na proces vyjednání kontraktu vycházejí nejčastěji od vedení a zaměstnanců 

služby. 

Poskytovatelé zapojení do projektu identifikovali externí i interní zainteresované strany a jejich 

požadavky popisovali například takto: 

 Reagovali jsme především na požadavek kraje uvedený v pověření, a to zjišťovat a popisovat 

nepříznivou sociální situaci zájemců. 

 Zákon nám ukládá poskytovat služby těm, kdo spadají do cílové skupiny – zabývali jsme se 

tedy tím, jak při vyjednání služby zjistit, jestli zájemce vůbec spadá do naší cílové skupiny. 

 Město chce, abychom poskytovali služby především obyvatelům města, zahrnuli jsme toto 

kritérium jako jedno z kritérií rozhodujících o uzavření smlouvy. 

 Zabývali jsme se nastavením kapacity, protože jsme zjistili, že když chceme někoho 

odmítnout z kapacitních důvodů, nemáme to pořádně podložené – v jednání se zájemcem teď 

více zjišťujeme, kolik péče potřebuje, aby případné odmítnutí bylo v souladu se zákonem. 

 Sociální pracovník potřebuje mít zpracovaný jasný a přehledný postup pro vyjednání služby 

– proto jsme zpracovali graf a popisy jednotlivých činností. 

 Pracovníci v přímé péči mají požadavek, aby služba byla vyjednána tak, že se nestane, že by 

byl přijat zájemce, na kterého není volná výkonová kapacita. 

 Klíčový pracovník chce, aby v rámci jednání byla dobře a podrobně popsána situace zájemce, 

protože pokud to tak není, nelze mu dobře nastavit ani první verzi individuálního plánu. 
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 Vedení po nás chce, aby služba byla poskytována kvalitně. Když nebudeme vědět, co člověk 

potřebuje a co můžeme nabídnout a nepotká se to, pak služba kvalitní nikdy nebude. 

 

Příklady nejčastěji identifikovaných zainteresovaných stran a jejich požadavků, které 

zpracovávaly organizace v souvislosti s tématy 1. modulu Vyjednání kontraktu 

 

Externí zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Inspekce sociálních služeb 108/2006 Sb., §2 odst. 2) Rozsah a forma 

pomoci a podpory poskytnuté 

prostřednictvím sociálních služeb musí 

zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc 

musí vycházet z individuálně určených 

potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, 

podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 

motivovat je k takovým činnostem, které 

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace, a 

posilovat jejich sociální začleňování. 

Sociální služby musí být poskytovány v 

zájmu osob a v náležité kvalitě takovými 

způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno 

dodržování lidských práv a základních 

svobod osob. 

Inspekce sociálních služeb 108/2006 Sb., § 88 b) informovat zájemce o 

všech povinnostech vyplývajících ze 

smlouvy o poskytování soc. služby, o 

způsobu poskytování, úhrady a to 

srozumitelným způsobem 

Inspekce sociálních služeb § 88 g) ZSS vést evidenci žadatelů o sociální 

službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o 

poskytnutí sociální služby z důvodu 

uvedených v § 91 odst. 3, písm. b), týkající se 

naplněné kapacity. 

Inspekce sociálních služeb Standardy kvality - č. 3  

a) poskytovatel má písemně zpracována 

vnitřní pravidla, podle kterých informuje 

zájemce o sociální službu srozumitelným 

způsobem o možnostech a podmínkách 

poskytování sociální služby; podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje   

b) poskytovatel projednává se zájemcem o 

sociální službu jeho požadavky, očekávání a 

osobní cíle, které by vzhledem k jeho 

možnostem a schopnostem bylo možné 

realizovat prostřednictvím sociální služby  

c) poskytovatel má písemně zpracována 

vnitřní pravidla pro postup při odmítnutí 
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zájemce o sociální službu z důvodů 

stanovených zákonem; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje 

Zřizovatel Uspokojit poptávku v rámci sítě 

Zřizovatel Mít zpracovanou garantovanou nabídku 

služeb 

Zřizovatel 7 dní před nástupem nového uživatele zaslat 

návrh Smlouvy o poskytnutí služby sociální 

péče v domově pro seniory a IP a dohodne 

termín nástupu 

Zájemce / žadatel Řešit svou situaci co nejdříve a co nejlépe 

ČSSZ Praha, OSSZ Mít informaci do 2 dnů o nástupu nového 

uživatele do Domova pro seniory 

Správce sítě (KÚ) Mít informaci o tom, že v místě bydliště 

zájemce nelze odkázat na jinou sociální 

službu, která by řešila jeho NSS 

 

Interní zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Ředitel Dodržovaní pracovních postupů a zákonných 

požadavku, a plná kapacita bez zbytečných 

prodlev 

Ředitel Mít informaci o nejvhodnějších žadatelích 

dle aktuální kapacity v harmonogramech 

Sociální pracovnice Mít materiálně - technické zajištění, jasně 

stanovené pracovní postupy a rozsah 

nabízených služeb, informace o uvolněné 

kapacitě na odděleních 

Sociální pracovník Mít jasný postup pro vedení jednání se 

zájemcem/žadatelem o službu 

Pracovník v sociálních službách Mít k dispozici aktuální informační leták+ 

ceník 

Pracovník v sociálních službách Služba je vyjednaná reálně s ohledem na 

garantovanou nabídku a kapacitu 

Pracovník v sociálních službách Klient nebo jeho strana, jsou seznámeni 

s rozsahem a podmínkami služby tak, že 

nepožaduje po zaměstnancích úkony nad 

rámec předem stanoveného rozsahu 

Pracovník v sociálních službách Mít informace o žadateli: komu – co - jak 

dostatečně dopředu 

Správní rada Do služby jsou přijímány osoby spadající do 

cílové skupiny 
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Příklad z praxe: Ukázka zpracování tabulky zainteresovaných stran – Vyjednání kontraktu 
Definova

né strany 

Požadavky 

zainteresovaných 

stran 

Formulovaný 

výsledek 

Způsob 

ověření 

dosažení 

výsledku 

Výstupy 

Inspekce § 2 ZSS Základní 

zásady 

Služby jsou 

poskytovány dle 

základních zásad 

(NSS, dojednání 

kontraktu, 

uživatel nepožívá 

služeb, které 

nepotřebuje, ..) 

IP,  

Záznamy ze 

soc. šetření, 

Zápis z 

kontroly 

54_S_2012_DS  1H_JSZ_4 Plánování zahájení 

poskytování služby, plánování rozsahu a 

způsobu poskytování služby 

62_S_2012_DOZP 1H_JSZ_4 Plánování 

zahájení poskytování služby, plánování 

rozsahu a způsobu poskytování služby 

67_S_2012_DS 2H_PS_1 Poskytování služeb 

podle individuálního plánu 

72_S_2012_DOZP 2H_PS_1 Poskytování 

služeb podle individuálního plánu 

53_Ř_2013 Kontrolní řád   

Inspekce § 35 ZSS 

Základní činnosti 

při poskytování 

sociálních služeb 

 

§ 48 ZSS 

Domovy pro 

osoby se 

zdravotním 

postižením 

 

§ 49 ZSS 

Domovy pro 

seniory 

Organizace 

poskytuje služby 

v garantované 

kvalitě 

v závislosti na 

NSS 

zájemce/uživatele 

 IP, 

Zpětná 

vazba od 

zájemců/žad

atelů 

1_S_2011_DS Garantovaná nabídka služeb 

domova pro seniory 

2_S_2011_DOZP Garantovaná nabídka služeb 

domova pro osoby se zdravotním postižením, 

53_S_2012_DS 1H_JSZ_3 

Zjištění/aktualizace nepříznivé sociální situace, 

Umísťovací komise 

61_S_2012_DOZP 1H_JSZ_3 

Zjištění/aktualizace nepříznivé sociální situace, 

Umísťovací komise 

54_S_2012_DS 1H_JSZ_4 Plánování zahájení 

poskytování služby, plánování rozsahu a 

způsobu poskytování služby 

62_S_2012_DOZP 1H_JSZ_4 Plánování 

zahájení poskytování služby, plánování 

rozsahu a způsobu poskytování služby 

10_S_2012_DS až 28_S_2012_DS – karty 

základních činností,  

29_S_2012_DOZP až 48_S_2012_DOZP – 

karty základních činností 

Inspekce § 37 odst. 2 

Základní sociální 

poradenství 

Zájemce dostal 

informace, které 

měl, ví, jak má 

řešit adekvátně 

svou NSS 

Záznam ze 

soc. 

poradenství 

(první 

kontakt),  

Záznam ze 

soc. šetření 

51_S_2012_DS 1H_JSZ_1 První kontakt  

59_S_2012_DOZP 1H_JSZ_1 První kontakt 

53_S_2012_DS 1H_JSZ_3 

Zjištění/aktualizace nepříznivé sociální situace, 

Umísťovací komise 

61_S_2012_DOZP 1H_JSZ_3 

Zjištění/aktualizace nepříznivé sociální situace, 

Umísťovací komise 

 

 

 

4.3.  Způsoby  
 

Tato kapitola popisuje přístupy a výstupy spojené se zpracováním tématu Vyjednání kontraktu, 

které se nám nejvíce osvědčily. Jde zároveň i o příklady dobré praxe, které jsme identifikovali při 

snaze poskytovatelů se inovativně vyrovnat s požadavky zainteresovaných stran v tomto modulu.  
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Tabulka zainteresovaných stran (TZS, Tabulka ZS) 

Jak bylo uvedeno v kapitole Důvody, na způsob vyjednání kontraktu má požadavky mnoho 

zainteresovaných stran. Aby bylo jasné, jaké požadavky to jsou a co vlastně máme v této oblasti 

naplnit, je třeba všechny tyto požadavky soustředit. K tomu jsme s úspěchem využívali tzv. Tabulku 

zainteresovaných stran. Tato tabulka, viz ukázka níže, obsahuje:  

 Úroveň (z jaké úrovně požadavky přichází) – externí úroveň (např. národní, krajská, místní), 

interní úroveň (např. požadavky ředitele, sociálního pracovníka atd.)  

 Identifikaci zainteresované strany, jejíž požadavky máme naplnit (osvědčilo se postupné 

členění podle priorit dané organizace – od největších rizik neplnění požadavku pro organizaci 

až po méně rizikové požadavky) 

 Konkrétní požadavek – co má být vlastně splněno (osvědčila se konkrétnost popisu 

požadavku, která následně umožňuje lepší kontrolu jeho naplnění) 

 Formulovaný výsledek – konkrétní a měřitelný výsledek našeho snažení při naplnění 

požadavku (co se má stát, když požadavek splníme) 

 Výstupy – dokumenty dokládající naplnění požadavku (v jakých dokumentech můžeme 

zainteresované straně doložit, že jsou její požadavky naplněny) 

 Odpovědnou osobu – kdo z organizace zodpovídá za kontrolu naplnění požadavku 

 Termín a způsob interní kontroly plnění požadavku 

 

Pozn. Někteří z poskytovatelů si první tabulku ještě doplnili sloupcem: máme X nemáme (zejména 

pro interní pracovní přehled naplnění požadavků, na kterých následně v projektu pracovali). 

 

Nejvíce se osvědčilo zpracovat Tabulku zainteresovaných stran v PC programu Excel, protože 

toto zpracování umožňuje rozdělit tabulku na jednotlivé listy (každý zpracovaný modul měl následně 

jeden list – svojí vlastní tabulku požadavků ZS na řešenou oblast), dále Excel umožňuje různé druhy 

filtrování, např. filtr požadavků dle odpovědných osob, dle požadavků jedné ZS, dle dokumentace 

atd. 

 

Obecně řečeno společně se všemi poskytovateli jsme se shodli, že snadná orientace a 

přehlednost Tabulky ZS jsou klíčové faktory úspěchu práce s ní. 

 

Některé z Chytrých služeb, například Centrum sociálních služeb Naděje Broumov využilo 

Tabulku zainteresovaných stran inovativně i k řešení zlepšení kontrolního systému organizace. 

Každý pro organizaci relevantní požadavek byl nejen přesně identifikován, ale byl zároveň opatřen 

odpovědnou osobou a způsobem a frekvencí kontroly, stejně jako jejím výstupem. Vznikl tak zároveň 

Plán kontroly pro všechny moduly. 
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Ukázka zpracování Tabulky ZS, která byla využita jako nástroj pro kontrolní činnost 
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Objektivizovaný postup efektivní praxe – OPEP 5 Vyjednání kontraktu (Kontraktace služeb) 

Protože se vyjednání kontraktu v organizacích opakuje, v praxi se nám při hledání způsobů řešení 

tématu osvědčilo používat procesní přístup, který celý proces vyjednání kontraktu pojímá jako sled 

po sobě jdoucích opakujících se činností, které na sebe navazují a v kterých jsou obsažena i 

rozhodnutí, která ovlivňují a přímo určují, kterým směrem a ke které činnosti se dále vydat. Tyto 

činnosti zajistí, že se z požadavku žadatele / zájemce (vstup), za daných podmínek a pomocí postupu 

dobré praxe stane klient nebo odmítnutý, či informovaný žadatel / zájemce (výstup). 

Celky činností, které se vztahují k jednotlivým modulům systému IMOSH Chytré služby – v 

tomto případě k modulu Vyjednání kontraktu se nazývají OPEP (Objektivizované postupy efektivní 

praxe). Tyto postupy OPEP jsou číslovány. Postup pro vyjednání kontraktu je v našem systému 

označen jako OPEP 5. Je tedy pátým objektivizovaným postupem efektivní praxe v systému IMOSH 

Chytré služby. 

Níže uvádíme schéma OPEP 5 Vyjednávání kontraktu, na kterém vidíte začátek a konec postupu, 

včetně jeho vstupů a výstupů. Dále na schématu uvedeny jednotlivé činnosti, které mají svůj název a 

jsou číslovány. Číslování umožňuje navázat na schéma postupu následně s činnostmi související 

pracovní postupy či metodiky, které jednotlivé činnosti popisují a ve kterých je díky číslování možné 

se snadněji orientovat a využívat toto označení k dalšímu systémovému propojování jednotlivých 

modulů a informací k nim se vážících. Dále jsou ve schématu umístěny červené kosočtverce – jsou 

to tzv. rozhodovací obrazce. Ty signalizují, že je v tomto místě potřeba učinit rozhodnutí, jakou 

cestou se dále vydat. Postup, jak k těmto rozhodnutím dochází, bývá popsán v předcházející činnosti.  
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Schéma OPEP 5 (Veselka, Koldinská – IMOSH Chytré služby) 

 
 

Při hledání optimálního způsobu řešení bylo v rámci tohoto a následně i dalších modulů projektu 

nutné vybrané téma zpracovat tak, aby došlo k požadovanému zlepšení. Zvolený přístup byl ve vztahu 

k dosavadní praxi inovativní a zohledňoval, v předchozím kroku definované požadavky 

zainteresovaných stran. Protože se jednalo o cíl, jehož dosažení je nelehké, hlavně z pohledu toho, že 

poskytovatelé pracovali poprvé s mnoha novými informacemi a požadavky, byla jim poskytována 

příslušná podpora. Ta spočívala především v jejich účasti na úvodním setkání k modulu 1, Vyjednání 

kontraktu, dále konzultační podpoře při přípravě práce a samotném zpracování tématu a jeho zlepšení. 

V případě prvního modulu Vyjednání kontraktu se hledaly různé způsoby řešení zadaného tématu 

vztažené již ke konkrétní organizaci. Prvním krokem při hledání způsobu řešení bylo porovnání 

představy stávající praxe organizace a jeho představy o řešení s OPEP dané systémové oblasti, 

v tomto případě s OPEP 5 Vyjednání kontraktu. Zásadní podmínkou bylo, aby řešená témata a návrhy 

způsobů jejich řešení spadala o oblasti, která byla vymezena samotným objektivizovaným postupem 

efektivní praxe příslušného modulu. Tento také sloužil jako inspirace pro možná řešení a pomůcka 

pro zpracovatele. Konzultační podpora poskytovaná konzultanty samotného projektu nabízela 

poskytovatelům metodologickou podporu a pomůcky a nástroje pro řešení, včetně příkladů dobré 

praxe, šablon a formulářů i prakticky zpracovaných výstupů, které byly vyzkoušeny v rámci realizace 
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systému IMOSH Chytré služby a v praxích jiných poskytovatelů se osvědčili. Našim zásadním 

požadavkem při navrhování způsobu řešení tématu bylo, aby organizace a týmy řešitelů navrhovali 

více způsobů řešení, přemýšleli o alternativách a jejich výhodách, nevýhodách i dopadech jejich 

použití na řešené téma a organizaci samotnou. Tento požadavek byl pro organizace a týmy řešitelů 

velmi obtížný a je nutno dodat, že jsme se s větším nebo menším úspěchem učili takto přemýšlet a 

jednat po celou dobu projektu. V sociálních službách totiž převládá spíše institucionálně – 

administrativní, operativní, někdy živelně operativní a v lepším případě projektový způsob práce a 

náš požadavek na to, aby byly hledány i jiné možnosti řešení, možné nalezené způsoby – alternativy 

byly zvažovány a nebyl aplikován „první dobrý nápad“ okamžitě po jeho vyřčení, byl mnohdy 

složitěji aplikovatelný. K tomuto je ale také nutno dodat, že mnohdy se organizace rozhodly zvolit 

komplexní řešení tématu daného modulu v rozsahu celého OPEP a pak samotné zavedení základní 

infrastruktury pro učení se organizace tak, aby již v základním návrhu odpovídala požadavkům 

zainteresovaných stran, byl z pohledu rozsahu práce velký cíl. Naše diskuze o tom, proč řešitelé 

například nehledají jiné alternativy, skončila vždy u toho, že alternativy způsobů řešení se dají hledat 

v případě, že se organizace a řešitelé se v takto komplexní v problematice již orientují nebo mají 

alternativní srovnání s jinými podobnými komplexními řešeními a nejde, jako v tomto případě o 

originální „prvonávrhy“. Shodli jsme se na tom, že v těchto případech bude snaha o hledání 

alternativních způsobů řešení témat v dané oblasti lépe využitelná při dalším zlepšování prvotních 

návrhů, po jejich zavedení do praxe organizace.   

 

Způsob zpracování popisů jednotlivých činností 

Zásadou, které jsme se drželi, bylo, že popsány musí být všechny činnosti (modrá okénka) OPEP 

5. K formě popisu lze přistoupit rozdílným přístupem, dle zvyklostí a kultury každého z 

poskytovatelů. Většina poskytovatelů se přiklonila k popisu činností formou tzv. karet činností, které 

nabízela metodologie Chytrých služeb – viz příklad níže: 

 

Šablona pro popis karty činnosti OPEP 

 

Organizace:  

Registrovaný druh sociální služby:  

Název OPEP: OPEP 5 Vyjednání kontraktu 

Činnost: 5.4. Plánování způsobu a rozsahu poskytnutí služeb 

Vstup činnosti  
 

 

Výstupy činnosti  
 

 

Personální zajištění činnosti: 
 

Garant činnosti (odborný dohled, metodické vedení atd.):  

Řízení a kontrola činnosti:  

Výkonní pracovníci činnosti:  

Pracovník odpovědný za aktuálnost tohoto dokumentu:  
 

Popis činnosti / pracovní postup: 

 

Související dokumentace a záznamy:  

 

Metodiky, pracovní postupy:  
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Formuláře:  

Záznamy, registratury:  

Další dokumentace:  
 

Další důležité informace: 

 

 

 

Některé organizace používaly také rozšířený popis v kartě činnosti obsahující například 

identifikaci souvisejících požadavků zainteresovaných (vazba na analýzy požadavků - tabulky ZS 

stran) nebo kritéria hodnocení, popřípadě pomůcky a vybavení.  

Další důležité výstupy vztahující se k jednotlivým činnostem, např. formuláře, samostatné 

související nebo doplňující metodické postupy apod. byly zařazovány buď jako přílohy k jednotlivým 

kartám nebo jako samostatné dokumenty uvedené v oddíle Související dokumentace a záznamy.  

 

Na co si dát při zpracování tématu OPEP 5 Vyjednávání kontraktu pozor – z pohledu 

konzultantů a poskytovatelů, kteří se účastnili projektu Chytré služby 

Z práce na tomto modulu vyplynulo, že při zpracování tohoto tématu musíme mít na zřeteli 

především:  

1. Nutnost osobního jednání se žadatelem. 

2. Individuální plán je hotov nejpozději v den uzavření smlouvy o poskytování služeb. 

3. Nutnost poskytovat služby pouze osobám, u kterých jsme identifikovali nepříznivou sociální 

situaci. 

4. U každé zjištěné potřeby vyloučit jiné možné přirozené zdroje podpory jejího naplnění. 

5. Dobré je zaznamenávat sociální práci vztahující se k základnímu sociálnímu poradenství, 

vyjednávání a prvnímu kontaktu. 

6. Vést záznam z vyjednávání kontraktu. 

7. Naplánované služby jsou v souladu s nabídkou služeb daného poskytovatele a zjištěnými 

potřebami žadatele. 

8. Cílem naplánované spolupráce je v maximální možné míře přispět k vyřešení NSS nikoli 

splnit přání žadatele, které s řešením NSS nesouvisí. 

9. Hlavní osobou zodpovídající za vyjednání kontraktu a naplánování služby je sociální 

pracovník. 

10.  Hlavní osobou odpovědnou za řešení NSS je její nositel do výše svých kompetencí.  

 

Příklady Způsobů realizace Témat (dobrá praxe) použité při realizaci projektu Chytré služby: 

 Každý z poskytovatelů – účastníků projektu IMOSH Chytré služby zpracoval pro tento 

modul Tabulku zainteresovaných stran, do které konkrétně identifikoval požadavky 

zainteresovaných stran pro tento modul.    

 Každý z poskytovatelů účastnící se projektu IMOSH Chytré služby si zpracoval, popř. 

upravil OPEP 5, dle vlastní praxe a kultury organizace. 

 Nejčastěji byla do praxe poskytovatelů zaváděna nově činnost „Poskytnutí informací o 

nedostupnosti v síti sociálních služeb“ a činnost „Monitoring a kontrola“. 

 Nově došlo u všech poskytovatelů při zpracování tématu pomocí učícího se cyklu IMOSH 

IMIQ k hledání více způsobů řešení a posuzování více variant možných řešení. 

 Řada poskytovatelů začala již v tomto modulu pracovat s výpočtem výkonové kapacity 

přímého výkonu. V tomto modulu se tento výpočet týkal zejména předání informace o 



 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 31 (celkem 141) 

 

dostupné časové kapacitě před přijetím nového klienta a souvisejícího zpracování prvotního 

individuálního plánu, včetně návaznosti na problematiku odmítnutí žadatele z důvodu 

naplněné kapacity, které Chytré služby realizují až základním popisu nepříznivé sociální 

situace, aby bylo zjištěno, z jakého zákonného důvodu je žadatel odmítán (což bohužel 

nebývá běžnou praxí organizací a dochází tak ke zkreslování vykazovaných údajů, na základě 

nichž jsou pak mnohdy odvozovány potřeby území, kde jsou služby plánovány a poskytovány 

a dimenzovány sítě sociálních služeb).   

 Dalším tématem bylo u některých poskytovatelů zpracování garantované nabídky služeb, 

které je nezbytnou podmínkou pro korektní a transparentní vyjednání a kontraktování sociální 

služby. 

  Současně byly zpracovávány aktualizované postupy jednotlivých činností procesu, ve 

kterých byly novými tématy zejména: popis nepříznivé sociální situace žadatele, evidence 

sociální práce v průběhu vyjednání kontraktu, včetně základního sociálního poradenství nebo 

zpracování Záznamu (u některých služeb Protokolu) z jednání se zájemcem o službu. 

 Novinkou byla i varianta zpracování elektronického záznamu přímo na místě sociálního 

šetření v domácnosti žadatele.  

 Většina poskytovatelů se přiklonila a zavedla do praxe dvě sociální šetření před novým 

nástupem, účast zdravotníka či práci s multidisciplinárním týmem obecně. 

 V rámci návrhů řešení se již často objevovala témata spojená s digitalizací informací, 

používání notebooků a tabletů využívaných pro účely zaznamenání průběhu jednání, výstupů 

jednání a informování v reálném čase i mimo zázemí organizace, pokud jednání probíhá 

v přirozeném prostředí klienta nebo například ve zdravotnickém zařízení.  

 

 

 

4.4.  Testování 
 

Co to je testování a proč se jím zabývat 

Testování je proces, kterým ověřujeme, zda navržený způsob řešení zlepšení (výstup, produkt, 

systém apod.) splňuje při používání v praxi předem stanovené parametry a další požadavky či 

předpoklady s ním spojené. Dalším cílem testování je identifikovat slabá místa návrhu a případné 

nezohledněné funkční aspekty, které se při praktickém používání návrhu ukáží být důležité a je nutné 

je v řešení zohlednit. Testování také slouží k tomu, abychom si práci s novými postupy a nástroji 

vyzkoušeli, což také zvyšuje naše schopnosti optimálně zlepšení používat. V neposlední řadě režim 

testování provedený před plným nasazením řešení zlepšení do praxe také efektivně předchází 

situacím, kdy jsou používána řešení v ostrém provozu bez testování a dochází pak často ke zbytečným 

úpravám a změnám, což budí většinou oprávněnou nevoli pracovníků tímto řešením profesně 

dotčených a předešlá snaha řešitelů, jejich výstupy a výsledky se tak zbytečně devalvují. Komplexněji 

některé výhody testování shrnujeme ještě níže, protože z našich dosavadních zkušeností vyplývá, že 

proces testování: 

 snižuje náklady, šetří čas, podporuje motivaci,  

 podporuje zvyšování kvality a systémovou práci, popř. slouží k udržování kvality. 

 může ukázat přítomnost chyb s tím, že nemůže prokázat absenci chyb a pravděpodobně 

nepomůže nalézt úplně všechny chyby, 

 může nás v některých případech navést na jiné než původně navržené řešení nebo další 

varianty (může být zdrojem inspirace), 
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 může nám zviditelnit oblasti/témata nebo slabá místa, které s řešeným tématem souvisí a 

bude vhodné nebo nutné řešit v souběhu, sledovat, jak se navzájem ovlivňují a tuto interakci 

řídit, 

 pomůže odhalit duplicity a rozpory (např. v pracovních postupech, formulářích, v nastavení 

organizační struktury, pravomocích a zodpovědností pracovníků). 

 pomáhá identifikovat a ověřovat vazby (např. v procesech, dokumentech, personálním 

zajištění). 

 

Z našich zkušeností získaných v tomto projektu i v dalších aktivitách zaměřených na zlepšování 

vyplývá, že někdy existují v organizacích tendence fázi testování podcenit, minimalizovat nebo 

provést formálně, protože, jak se říká, „není čas ztrácet čas“ a pod každodenním tlakem různých 

povinností a náhlých operativních potřeb se může zdát výhodné navržená řešení zavést do systému a 

praxe organizace okamžitě. Organizacím účastnícím se projektu jsme doporučovali se této fázi 

dostatečně věnovat, protože je plnohodnotnou fází cyklu IMIQ a ztráta času je pouze zdánlivá. Ve 

skutečnosti dobré testování šetří čas, náklady, podporuje komunikaci o důležitých věcech a je 

výborným cvičením pro týmovou koncentraci, trpělivost, třídění podstatného a nepodstatného a 

stanovování přínosů pro všechny zainteresované strany.   

 

Doporučený postup testování 

Pokud se organizace v rámci práce na tématech blížily fázi Testování v učícím se cyklu IMOSH 

IMIQ, každá organizace si volila postup, jak bude dané výstupy řešení testovat. Přístupy byly různé, 

a i v tomto případě jsme respektovali individualitu organizací (velikost, struktura, kultura, stáří, 

umístění, druh poskytovaných služeb, zvyklosti, zdroje, způsob koordinace apod.). Provedení 

testování mělo více podob, od intuitivních přístupů po podrobněji stanovené plány a postupy 

testování. Pokud bychom měli ale doporučit nějaký postup dobré praxe, tak první informací, kterou 

bychom chtěli zmínit je ta, že pokud bylo na začátku cyklu zvoleno organizací potřebné, odůvodněné 

a hodnotné téma a způsob řešení byl inovativní (ne pouze kosmetickou úpravou toho co již 

existovalo), bylo nutné testování dobře naplánovat a jeho výsledky byly také pro organizaci hodnotné.  

Z tohoto důvodu doporučujeme zvážit organizacím a řešitelům v nich, aby si stejně jako u jiných 

oblastí navrhli dokumentovaný postup, obsahující metodiku, jak bude testování v organizaci probíhat. 

Tento postup je nejen dobrou pomůckou pro samotné testování, ale dá se zlepšovat a postupně odladit 

přesně na potřeby dané organizace. Při jeho zpracování i zlepšování, lze pak dobře využít opět nástroj 

„učící se cyklus IMIQ“ (Téma, Důvody, Způsoby, Testování, Výsledky, ZZZ). Doporučujeme, aby 

v pracovním postupu byly řešeny například následující oblasti: 

 Účel, cíl a kritéria testování. Proč se testováním zabýváme (čí a jaký je to požadavek), co jím 

chceme dosáhnout, jak poznáme, že jsme cíle dosáhli, podle čeho dosažení cíle testování 

změříme. 

 Testovací období – např. kdo a jak ho stanoví, co by se mělo při stanovení období vzít v úvahu. 

 Osoby – např. kdo a jak se do jednotlivých fází testování zapojí, kdo o čem rozhodne. Zda 

bude zapojen jen interní tým, nebo bude ke spolupráci přizvána i externí strana. 

 Způsoby – např. jakým způsobem bude testování probíhat, jaké a kdy lze použít metody, zda 

budou stanoveny milníky, kdo a jak bude dávat a sbírat podněty/identifikované nedostatky 

apod. 

 Vyhodnocení a přijetí závěrů – např. jakým způsobem dojde k vyhodnocení (např. posouzení 

sebraných podnětů), kdo, jak a o čem rozhodne (např. které podněty budou ověřovaného 

procesu/dokumentu zabudovány), jaký bude výstup (např. zápis z jednání, rozhodnutí o 

úpravě dokumentu). 
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K pracovnímu postupu před samotným testováním konkrétního řešeného tématu je vhodné si 

stanovit i konkrétní plán. V plánu již zcela konkrétně definujeme, co se bude testovat, testovací 

období (od-do), termíny milníků, vybrané metody a nástroje vhodné pro testování příslušného 

zpracovaného tématu, vybraná kritéria hodnocení, popř. rozpočet apod. 

 

Testování v projektu „Chytré sužby“ – teorie a praxe, tipy 

Při testování v rámci učícího se cyklu IMIQ nás zajímá, zda navržený inovativní způsob řešení 

vybraného tématu je správný, úplný, funkční a realizovatelný v každodenní praxi, popřípadě aby byly 

identifikovány chyby a místa k doladění. Fáze testování je zde pevně provázána na další části tohoto 

učícího se cyklu (Téma, Důvody, Způsoby, Výsledek, ZZZ) a zároveň ověřuje samotné dodržení 

těchto vazeb. Mezi hlavní vazby lze zařadit: 

 provázanost jednotlivých fází učícího se cyklu IMIQ; 

 provázanost řešeného tématu napříč jednotlivými moduly; 

 provázanost teorie a praxe; 

 provázanost a návaznost jednotlivých kroků pracovního postupu, definovaných 

vstupů/výstupů a personálního zajištění, a to jak uvnitř příslušného dokumentu, tak vzájemně 

mezi jednotlivými dokumenty. 

 

Během projektu byly řešeny čtyři moduly (Kontraktace služeb/Vyjednání kontraktu, Řízení 

služeb, Vedení lidí a Řízení dokumentace). Jako téma zlepšení nebylo téma testování (nastavení 

pracovního postupu, diagramu/grafu, plán) formálně vybráno a zpracováno žádným z účastníků 

projektu. Poskytovatelé testování prováděli zpravidla dle svých zvyklostí (dosavadní praxe), popř. si 

stanovili zkušební pracovní postup, a to jako součást fáze učícího se cyklu IMIQ. 

 

Nejčastější nedostatky z praxe poskytovatelů zapojených do projektu vyplývající z evaluací (interní 

audit): 

 Nedostatečně nastavené a provedené testování. 

 Stanovení příliš krátkého testovacího období. 

 S testováním se čeká na dobu, kdy ve skutečnosti nastane příslušná událost, jejíž řešení je 

popsáno v pracovním postupu (např. uzavírání smlouvy se žadatelem). Nejsou využívány 

alternativní možnosti testování (např. modelové vyplnění formuláře s fiktivním klientem, 

který by odpovídal profilu klienta ze zvoleného okruhu osob). 

 Cílový stav řešeného tématu byl stanoven příliš obecně (např. jako optimalizace pracovního 

postupu XY), bez kritérií hodnocení dosažení výsledku. Nešlo tedy testování náležitě provést 

a závěrem ani vyhodnotit, zda cílového stavu bylo dosaženo. 

 Důvody zpracování tématu (relevantní požadavky interních a externích zainteresovaných 

stran) byly formulovány příliš obecně nebo nebyly vůbec identifikovány, popř. brány v úvahu. 

 

V některých případech testovací období ještě nebylo ukončeno. Z tohoto důvodu nelze prozatím 

plně vyhodnotit výsledky implementace (zlepšení) do praxe, zpravidla vyjma dílčí zpětné vazby 

řešitelů. 

 

Tipy, co testovat: 

Během projektu byly výstupy zpracovávány v různých formách, ze kterých pak může vyplývat i 

rozdílné potřeba testování – např. formy: 

 souvislý text - např. výstup pracovní postup k procesu / metodika, vč. formulářů; 

 grafické ztvárnění – např. výstup graf/diagram procesu, diagram organizační struktury; 

 tabulka – např. výstup tabulka zainteresovaných stran, seznam platné dokumentace. 
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Co testovat u výstupů vytvořených s využitím „systému IMOSH Chytré služby“ – příklady: 

 použitelnost v každodenní praxi – např. i v období nedostatku pracovníků; 

 výsledky a výstupy odpovídají stanovenému cílovému stavu (téma); 

 v pracovním postupu jsou „ošetřeny“ všechny relevantní požadavky zainteresovaných stran 

 v tabulce zainteresovaných stran jsou uvedeny všechny požadavky, které jsou „ošetřeny“ 

v pracovních postupech; 

 jsou identifikovány všechny relevantní požadavky ZS; 

 duplicity, dvojí řešení, rozpory (vzájemné popírání) – jak v rámci jednoho dokumentu, tak 

napříč dokumentací (v organizaci, popř. i s dokumenty zřizovatele); 

 provázanost logická, procesní, vazeb – např.: 

o výstup (dokument) jednoho procesu je vstupem (dokument) do jiného procesu; 

provázanost jednotlivých kroků pracovního procesu (činností), tak procesů vzájemně; 

o časové a personální provádění jednotlivých úkonů/činností a materiálně-technického 

zabezpečení na sebe navazuje; 

 úplnost dokumentu – např. jsou vyplněny všechny části karty činností nebo buňky tabulky, 

v diagramech/procesních grafech jsou zobrazeny všechny příslušné vazby; 

 v pracovním postupu stanovené úkony prováděné pracovníkem odpovídají jeho popisu 

pracovního místa/role (vč. stanovené odpovědnosti a pravomoci) a umístění pracovní pozice 

v organizační struktuře; 

 identifikace tzv. úzkých míst; 

 správnost a funkčnost vzorců v tabulkách, správnost výpočtu; 

 jednotnost používání názvů a číslování – např. u názvů dokumentů, pracovních pozic; 

 přístupnost dokumentu příslušnému pracovníkovi; 

 vhodnost členění tabulky s ohledem na využívání funkce filtrů (např. v Excelu); 

 požadavky na dokument jako takový – např.: 

o srozumitelnost, způsob vyložení si sdělení (dvojsmyslnost), odborná/cizí slova; 

o přehlednost, barevné zobrazení; 

o uveden název dokumentu, název organizace, datum (planost, účinnost); 

o přiměřenost délky dokumentu; 

 požadavky na pracovníka vykonávající příslušnou činnost – např.: 

o má odborné znalosti a kvalifikační předpoklady; 

o osobní schopnosti a dovednosti jsou na takové úrovni, že úkon provede bez problémů. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k testování – modul č. 1 

Příklady z praxe – způsob práce a zjištění poskytovatele s případnými příklady odezvy 

zainteresovaných stran v období testování řešených témat.  

 Pracovní postupy /metodiky (popis činností), formuláře apod.: 

o V testovacím období bylo dle pracovního postupu Zadavateli (KÚ) odesláno hlášení 

o nedostupnosti potřebné podpory v síti sociálních služeb. Zadavatel na toto hlášení 

kladně reagoval. 

o Na základě nově definované cílové skupiny byli odmítnuti dva zájemci o službu. 

o Při testování byla zavedena tabulka k evidenci prvního kontaktu, která přinesla přehled 

o řešení jednotlivých kontaktů. To pracovnicím přineslo ulehčení a nutnost doptávat 

se kolegyň, zároveň sjednotilo přístup všech pracovnic, které tak měly jednoznačné 

podklady pro práci. 

o Na základě testování se postupně přešlo od plošného informování zainteresovaných 

stran k informování individuálnímu. 
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o Zásadní změny v pracovním postupu po testování učiněny nebyly a předpoklady 

postupů se ukázaly být velmi kvalitní (pouze se zpřesnily a doplnily). Upravil se popis 

činností a personální obsazení některých činností; nově jsou uváděny pouze názvy 

pracovních pozic/rolí, ne konkrétní jména pracovníků. Ve formuláři pro výpověď 

smlouvy byly podrobněji uvedené důvody pro ukončení služby. Bylo změněno 

úložiště metodik, nyní jsou na samostatném disku. 

o Testování nového formuláře prvního individuálního plánu (základ formuláře byl 

nabídnut konzultanty) ukázalo, že tento nástroj je funkční a pomáhá v rychlé orientaci 

v jednotlivých oblastech individuálního plánu. Pracovníci mají možnost v krátkém 

čase zmapovat dovednosti klientů a lépe je pak podpořit v jejich dalším směřování.  

 Sociální šetření 

o V praxi byl testován v metodice nově nastavený způsob sociálního šetření, kdy místo 

osobního setkání (dosud používaného) byla využívána forma video-konference. Vyšlo 

najevo, že překážkou může být: kvalita technického přenosu, hluk v pozadí a obava 

klienta/rodiny, že je vidět byt (např. nepořádek). Zjistilo se, že jednání jinak než „tváří 

v tvář“ je možné, nicméně je lepší osobní jednání. 

o V rámci testovacího období sociální pracovnice při jednání se žadatelem pracovaly s 

novým postupem, který se osvědčil. NSS i IP se nově zapisuje při sociálním šetření 

přímo rovnou do notebooku a potřebné dokumenty (např. pro informování zájemce) 

se tisknou na místě (přenosná tiskárna) - tím se eliminují duplicitní informace a 

podporuje se ekologie. Toto se ukázalo jako velmi efektivní. I nadále je třeba po 

návratu z místního šetření upravit zápis v individuálním plánu, což je ale časově méně 

náročné než tvorba celého plánu jako doposud. 

o Proběhlo jednání se žadatelem, kdy identifikované potřeby podpory žadatele byly 

časově ohodnoceny. Součástí jednání byl i údaj o aktuálně uvolněné kapacitě. Z 

vyhodnocení testování vyplynulo, že i pracovníci uvítali navržený způsob plánování 

výkonové kapacity pro nově příchozí klienty. 

o Testování ukázalo, že kritéria hodnocení potřebnosti služby byla nepřesně nastavená. 

Důvodem bylo, že bodovací škála byla málo rozvrstvená a nebyla optimálně vyladěna 

k tomu, aby dávala věrný obraz o potřebnosti žadatele ve vztahu k jeho NSS.  Šlo 

například o bodování v oblasti zdrojů žadatele. 

o Testování formuláře Záznam z prvního sociálního šetření v praxi poskytovatelů 

ukázalo: 

 ve formuláři vyhrazený prostor pro doplňující záznam nevyhovoval, 

 jako vhodnější je do formuláře vyjmenovat jednotlivé druhy předávaných 

informací (např. poskytované činnosti, cílová skupina, úhrada, předání letáků 

a dalších kontaktů apod.), tyto sociální pracovnice vyplní formou zaškrtávání 

jednotlivých oblastí, popřípadě doplní písemně další informace,  

 potřebu přidat prostor i pro podpis nejen žadatele, ale i jeho případného 

opatrovníka, 

 náročnější používání formuláře u žadatelů, kteří obtížněji komunikovali, kteří 

nebyli moc orientovaní nebo nemohli mít při sociálním šetření přítomného 

nikoho z blízkých (např. v LDN, LNP). V daných situacích šlo jen stěží 

objektivně posoudit časové požadavky na navyklé úkony péče v přirozeném 

domácím prostředí. Nezřídka jedinou zjistitelnou informací byly časy 

poskytované podpory, pomoci a péče podle plánů péče v LDN nebo LNP, které 

tolik nevychází z individuálně určených potřeb osob, 

 ne každému žadateli vyhovuje kvalitně nastavené a podrobné vyjednání služby 

(nemá kondici nebo trpělivost na delší dotazování a formulování svého postoje 



 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 36 (celkem 141) 

 

k ní, nechce nést odpovědnost za řešení své nepříznivé sociální situace a 

nechává iniciativu na organizaci) a proto se i s tímto vývojem musí 

v metodologii počítat a mít k dispozici variantní řešení (žadatel je jednou 

z nejdůležitějších zainteresovaných stran). 

 

 Schéma (graf) procesu OPEP  5 Vyjednání kontraktu: 

o Testování diagramu procesu proběhlo přímo v praxi, kdy jednotlivé kroky realizované 

v praxi byly porovnávány s diagramem. Následně byl dokument upraven tak, aby byl 

v souladu s praxí. Byl doplněn například o jeden rozhodovací krok a navrženo 

doplnění / úprava související metodiky. 

o Graf procesu byl testován na nových pracovnících bez předchozího vysvětlení s tím, 

ať jej nejdříve interpretují bez podpory vedoucích pracovníků. Interpretace pracovníků 

potvrdili, že schéma je srozumitelné a pracovníci pomocí stávajících kompetencí byli 

schopni podle něj postupovat při práci a správně přiřadit stávající praxi k tomuto 

novému postupu. 

 

 Tabulka ZS (tabulka zainteresovaných stran aneb požadavky/důvody) 

o Při testování tabulky ZS se ukázala potřeba používat přesné názvy dokumentů a 

pracovat s dokumentem jako neustále se aktualizující databází – dbát na aktuálnost a 

přesnost dat. 

o V průběhu testování tabulky ZS bylo zjištěno, že bude výhodnější tabulku místo ve 

Wordu zpracovávat v Excelu z důvodů možnosti filtrace dat a snadného přidávání 

sloupců. 

 

Během testování témat (nejen tohoto modulu) docházelo často také i k iniciaci práce na tématech 

ostatních modulů. Jednalo se o předpokládaný a vítaný jev. Tento jev byl totiž indikátorem toho, že 

se výstupy práce v různých modulech provazují a souvislosti se stávají více zřejmými. Vnímání 

souvislostí, ovlivňování se prvků systému a vědomé nakládání s těmito informacemi promítnutými 

do konkrétních činností zlepšení nebo opatření k zamezení rizika či narovnání situace ke chtěnému 

stavu je zásadním přínosem systémové práce a znakem učení se organizace nejen v systému IMOSH 

Chytré služby. 

 

 

 

4.5.  Výsledky  
 

Výsledkem se v rámci systému Chytrých služeb se rozumí míra pozitivního nebo negativního 

přínosu (přidané hodnoty) pro různé důležité zainteresované strany, které si poskytovatelé definovali 

v oblasti tématu Vyjednání kontraktu. Stanovení výsledku začíná v okamžiku dosažení a 

zadokumentování výstupu ve fázi Způsoby a jeho zpřesnění po skončení Testování. Měření dále 

pokračuje po stanovenou dobu, kdy efekt způsobený dosažením výstupu generuje zpětné vazby 

(informace, komunikaci, akce, změny chování nebo působení) důležitých interních i externích 

zainteresovaných stran. V případě modulu Vyjednání kontraktu jsme se u hodnocení výsledků 

zaměřili na zpětné vazby samotných poskytovatelů, zpětné vazby hodnotitelů získané při evaluaci a 

případné další zpětné vazby některých zainteresovaných stran, které byly v době zakončování 

projektu dostupné.  
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Konkrétní příklady výsledků uváděné organizacemi zapojenými do projektu 

 Jsme spokojeni, že nemáme klienty, pro které naše služba není určena, a naopak máme 

kapacity pro klienty z naší cílové skupiny a naplňujeme Veřejný závazek. 

 Je přikládán větší důraz na zjišťování NSS a její popis, aby bylo patrné, co žadatel od naší 

služby očekává a zda jsme schopni v našich kapacitních možnostech poskytnutím služby řešit 

jeho NSS. 

 Dosáhli jsme zintenzivnění spolupráce mezi pracovníky v přímé péči a sociálními 

pracovnicemi. Sjednotili jsme postup při jednání se zájemcem o službu. Sociální pracovnice 

převzali tvorbu prvotního plánu péče, tím se klíčovému pracovníkovi dostává více ucelených 

a potřebných informací při příchodu nového klienta. Více jsme se zaměřili na nepříznivou 

sociální situaci žadatele. 

 Pracovníci v přímé péči uvádějí, že mají na základě zavedených zlepšení dostačující 

informace ze sociálního šetření využitelné pro následnou práci s klientem.  

 V rámci zobjektivnění celého procesu jednání se zájemcem o službu bylo zpřehledněno 

předávání informací o žadateli o služby, který z jednání o zahájení poskytování služby dostává 

již v první fázi jednání jednoznačný zápis o skutečnostech, které sdělil, které mu byly předány 

a které mohou ovlivnit zahájení poskytování služeb. Při ukončení sociálního šetření obdrží 

žadatel vyhotovení zápisu zapsaný v počítači – tedy přehledně a čitelně, které si ponechá, vidí 

tak ihned informace, které sdělil, může si být jistý, že nedojde ke zkreslení informací při 

přepisu záznamu, zároveň si může být jistý, že žádné informace bez jeho vědomí nemohou 

být doplněny, protože si může zápisy porovnat. Pro žadatele tak zůstává v ruce i důkaz, že se 

nepříznivá sociální situace řeší.  

 Dosáhli jsme toho, že máme zpracovaná kritéria hodnocení potřebnosti služby STD, která 

jsou součástí metodiky Vyjednávání služby. Jedná se o rozšířená kritéria: místní příslušnost 

žadatele a potřebnost využívat službu. Máme vytvořen formulář „Kritéria hodnocení 

potřebnosti služby STD“.  

 V případě naplnění kapacity a nových zájemců o službu STD máme nástroj, podle kterého 

budou přijímáni zájemci do služby, výběr z pořadníku zájemců o službu tedy nebude 

nahodilý. 

 Sekundárním výstupem tohoto tématu, ve vztahu k zainteresovaným stranám je, že budou mít 

přehled o tom, kolik zájemců o službu STD jsou odmítnuti z kapacitních důvodů služby. Toto 

může být ukazatel pro jednání o navýšení kapacity služby v dalším období a jejího 

personálního zajištění s Krajem Vysočina i městem. 

 Dosáhli jsme toho, že formou 1. verze individuálního plánu umožňujeme klientům vyzkoušet 

si nabízené činnosti a podporujeme je v k samostatnějšímu rozhodování ohledně svých plánů 

a cílů v rámci využívání služby. 

 Reagujeme i na požadavek vedení organizace – naplňujeme poslání služby – už při vstupu 

služba vede klienty k podpoře samostatného rozhodování. 

 Ujasněním si způsobu informování veřejnosti jsme dosáhli toho, že podávání informací o 

službě je řízené – máme vybrané „strategické partnery“ a cíleně tak oslovujeme potenciální 

zájemce o službu. Zároveň víme, kam, komu a jak často dával letáky, komu předávat VS, 

pozvánky a jaké. 

 ZŠ a PŠ – mají jasnou představu o službě, kterou mohou nabízet svým žáků a rodičům žáků, 

kteří končí školní docházku. 

 Dosáhli jsme: 

o  větší zapojení pracovníků v přímé péči do procesu vyjednávání 

o stanovení pravomocí klíčového pracovníka 
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o zpětná vazba v mezidobí hodnocení IP 

o Pracovníci vědí, co mají dělat, kdy to mají dělat a v jakém rozsahu 

o Pokud bychom nezapojili pracovníky v přímé péči do procesu vyjednání služby, 

nebyli bychom schopni službu dobře vyjednat a vrátilo by se nám to v problémech při 

poskytování služby. 

 S odstupem času to hodnotím tak, že pracovníci v přímé péči potřebovali čas na to, aby 

pochopili nutnost popsání a stanovení kapacity a dodržování stanovených harmonogramů 

práce. 

 Dosáhli jsme toho, že: 

o všichni pracovníci vědí, co mají dělat, jak to mají dělat, 

o všichni pracovníci znají kapacitu týmu, 

o klienti vědí, kdy k nim pracovnice přijde – individuálně plánujeme, 

o snadnější kontrola pro vedení. 

  

 

Výsledky vyplývající ze zpětných vazeb hodnotitelů získané v rámci závěrečných evaluací  

Cílem projektu bylo vyhodnotit míru zlepšení poskytovatele v příslušné řešené tematické 

oblasti (modulu projektu) a stanovit míru jejich zavedení do praxe, s případným doporučením (nebo 

nedoporučením) k vydání certifikátu příslušného stupně. Takto jsme v projektu měřili dosažené 

výstupy a výsledky.  

 Evaluace byla zaměřena primárně na zjištění: 

o zda a / nebo v jakém rozsahu, bylo dosaženo naplánovaného zlepšení,  

o zda byl zohledněn postup řešení ve shodě s učícím se cyklem IMOSH IMIQ, 

o zda řešení reflektuje náměty objektivizovaného postupu efektivní praxe (OPEP).  

Součástí evaluace byla i možnost posouzení, zda bylo dosaženo milníků efektivní praxe (MEP) 

u vybraného modulu systémových znalostí. To však bylo realizováno pouze v případě, kdy se 

organizace v rámci tématu zlepšování rozhodla zlepšit danou oblast řešeného modulu v celém rozsahu 

MEP. Hodnocena byla i míra zavedení navržených zlepšení do praxe u každého poskytovatele 

zapojeného do projektu.  

 U každé ověřované oblasti byly hodnotiteli identifikovány: 

o silné a slabé stránky procesu zlepšování,  

o dosažené výsledky 

o navrženy rozvojové podněty využitelné v dalším učícím se cyklu, které zapojení 

poskytovatelé mohou realizovat po skončení projektu (podpora udržitelnosti výstupů 

projektu po jeho skončení). 

Na základě výsledků evaluace byl pro každý modul udělen organizaci jeden Certifikát 

odpovídajícího stupně, který odpovídal dosaženému výsledku.  

Za každý modul byl organizaci udělen jeden ze tří stupňů níže uvedených Certifikátů, 

odpovídající výsledku evaluace: 

 Certifikát 1. stupně: „O účasti v projektu“ 

 Certifikát 2. stupně: Stříbrný certifikát systému IMOSH Chytré služby – modul 1 „Na dobré 

cestě“ 

 Certifikát 3. stupně: Zlatý certifikát systému IMOSH Chytré služby – modul 1 „Mistr“ 
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V případě, že poskytovatel prokázal soulad zlepšeného stavu praxe s požadavky MEP 

příslušného modulu systémových znalostí, bylo hodnotiteli doporučeno vydání certifikátu systému 

IMOSH Chytré služby 3. stupně pro celý příslušný modul systémových znalostí (MSZ). 

 

Cílové stavy MEP stanovené pro tuto evaluaci byly pro všechny čtyři moduly projektu stanoveny 

jednotně, následovně:  

 Poskytovatel má identifikovány důležité zainteresované strany a jejich požadavky, včetně 

jejich zpracování formou výstupu (databáze, tabulka apod.), který bude obsahovat minimálně 

identifikaci ZS, jejich konkrétní požadavky, výstupy dokládající plnění těchto požadavků a 

odpovědnou osobu / osoby odpovídající za plnění těchto požadavků. V případě, pokud 

poskytovatel doloží i zpětnou vazbu některé relevantní zainteresované strany, bude toto 

považováno za velmi dobrou praxi. Předložené výstupy - důkazy budou řízené, uvedené 

v Seznamu platné dokumentace a budou mít stanovenu platnost a účinnost. Dokumenty musí 

být v den evaluace minimálně platné, účinnost dokumentu může mít pozdější datum, než je 

den evaluace. 

 Poskytovatel předloží řídící směrnici nebo jiný systémový dokument řešící komplexně téma 

daného modulu minimálně v rozsahu OPEP a v obdobné struktuře popisu činností, jaká byla 

poskytovatelům nabídnuta v rámci konzultační podpory s tím, že bude akceptováno 

specifické zpracování tématu poskytovatelem se od příslušného OPEP odlišující, pokud bude 

toto poskytovatelem logicky zdůvodněno. Předložené výstupy - důkazy budou řízené, 

uvedené v Seznamu platné dokumentace a budou mít stanovenu platnost a účinnost. 

Dokumenty musí být v den evaluace minimálně platné, účinnost dokumentu může mít 

pozdější datum, než je den evaluace. 

 Poskytovatel předloží kompletně zpracované všechny výstupy – dokumentované důkazy, na 

které se řídící směrnice odkazuje.  Předložené výstupy - důkazy budou řízené, uvedené 

v Seznamu platné dokumentace a budou mít stanovenu platnost a účinnost. Dokumenty musí 

být v den evaluace minimálně platné, účinnost dokumentu může mít pozdější datum, než je 

den evaluace. 

 Poskytovatel nesmí mít v rámci evaluačního hodnocení žádný krok učícího se cyklu IMIQ 

hodnocen v červeném pásmu, tedy neshodou a musí projít učícím se cyklem včetně fáze 

testování.    

 

Výsledky evaluace – 1. modul: Vyjednání kontraktu 

 

Rekapitulace organizací, u kterých proběhla evaluace  

1. modul Vyjednání kontraktu 

Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.     

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domov Justynka Hronov 

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

Fokus Vysočina  

Křesadlo, z.ú. 

Pečovatelská služba Chotěboř 

Domov u studánky, Anenská studánka 

Domov sv. Josefa Žireč 
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Graf 1: Výsledky evaluace – 1. modul:  

 

 

 

Komentář k výsledkům uvedeným v grafu:  

Evaluace proběhla u všech 9, v projektu zúčastněných organizací.  

 Žádná organizace nezískala Certifikát 1. stupně: „O účasti v projektu“. 

 4 organizace z 9 získaly Certifikát 2. stupně: Stříbrný certifikát systému IMOSH Chytré 

služby – modul 1 „Na dobré cestě“. 

 5 organizací z 9 bylo oceněno Certifikátem 3. stupně: Zlatý certifikát systému IMOSH Chytré 

služby – modul 1 „Mistr“ a zároveň získalo plnohodnotný systémový certifikát IMOSH 

Chytré služby pro MSZ5 Vyjednání kontraktu. Organizace, které dosáhly tohoto vynikajícího 

výsledku, uvádíme v tabulce níže. 

 

 

Organizace, kterým byl udělen systémový certifikát  

IMOSH Chytré pro MSZ 5 Vyjednání kontraktu 

Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.     

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

Křesadlo, z.ú. Hradec Králové 

Domov u studánky, Anenská studánka 

 

Výsledky vyplývající ze zpětných vazeb dalších zainteresovaných stran 

 Krajský úřad Pardubického kraje reagoval na zprávu poskytovatele o nedostupnosti podpory 

v síti poděkováním za informace a sdělením, že se jimi budou zabývat. 

 Zpětná vazba od žadatelů a rodinných příslušníků – vyjádřena spokojenost. 

 V říjnu 2017 proběhla v naší organizaci veřejnosprávní kontrola z odboru sociálních věcí a 

zdravotnictví Magistrátu. Závěr kontroly: organizace svoji roli plní. K tomuto závěru možná 

dospěli i proto, že naše pracovnice “nepustila“ kontrolory z organizace, dokud se nepodívali 

na nové metodiky a jiné dokumenty, které jsme vypracovali a v rámci kontroly použili k 

dokladování. S podobným výsledkem dopadla i kontrola z krajského úřadu, odboru sociálních 

věcí – plnění povinností poskytovatelů sociálních věcí (registrační podmínky). 

56%
44%

0%

Výsledky evaluace - 1. modul
"Vyjednání kontraktu"

Certifikát 3. stupně Certifikát 2. stupně Certifikát 1. stupně
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4.6.  ZZZ  
 

Zkratkou ZZZ označujeme fázi učícího se cyklu IMIQ, která shrnuje celý cyklus a využívá 

získané zkušenosti, znalosti a zlepšení pro další zefektivnění chodu systému organizace, její učení se. 

Tato fáze uzavírá celý cyklus a zužitkovává vše podnětné, co realizace projektu řešení tématu pomocí 

učícího se cyklu IMOSH IMIQ přinesla. Jde tu nejen o předpokládané efekty a přínosy vědomého 

přístupu k učení se organizace a lidí v ní pracujících, ale mnohdy také o dopředu neplánované plody 

práce na konkrétním tématu. Všechna tato ZZZ mají ale něco společného: 

 jsou pro organizaci významná, 

 jsou potenciálem budoucí prosperity, 

 bez patřičné pozornosti a pochopení souvislostí mohou zůstat opomíjená a nevyužitá, 

 hovoří o cestách, po kterých se organizace může vydat, způsobu, jakým se má po nich 

pohybovat (aby využila svůj potenciál co nejlépe) nebo naopak existují ve formě poučení, 

kudy by se organizace vydat napříště zcela jistě neměla, nebo o tom, že určitá řešení nelze 

použít v konkrétních konfiguracích profesního „časoprostoru“ a naopak, 

 lze je sdílet s ostatními organizacemi a jejich potenciál tímto způsobem zhodnocovat a 

rozvíjet.    

 

ZZZ jsou pro vývoj organizace zásadní. Jsou součástí jejího know-how a měly by být využity k 

dalším inovacím, k dalšímu rozvoji. Jejich zaznamenáváním, interpretací a zužitkováním je 

vytvářena, rozvíjena a posilována kultura organizace, která se stále učí a zlepšuje. 

 

ZZZ se v záplavě a tlaku každodenních úkolů často ztrácí. Proto je pro organizaci výhodné a 

žádoucí, aby pozornost i dovednosti spojené s jejich vyhledáváním a zachycením ve svých týmech 

podněcovala, trénovala, poskytovala v této oblasti vhodné zpětné vazby a ideálně zapracovala tyto 

prvky a s nimi spojené zdravé postoje i do kultury organizace, protože v rámci ní má tato fixace 

nejdelší „trvanlivost“. Zde uvádíme jeden z více příkladů použití jednoduchých otázek, které 

organizaci pomohou, pokud chce se ZZZ vědomě a efektivně pracovat a lze je používat k reflexi 

jakéhokoliv konání nebo řešení různých témat, která jsou pro organizaci důležitá: 

 Co jste se v průběhu změny naučili? 

 Co jste si mysleli, že se naučíte nebo jste se chtěli naučit? 

 Co vám to přineslo, co vás obohatilo? 

 Co byste příště udělali jinak a jak? 

 

Hledání ZZZ zpětně, bez vědomí celého cyklu a patřičné znalostní výbavy a pozornosti být těžké. 

Lepší je z naší zkušenosti sledovat „cestu“ a zaznamenávat ZZZ průběžně - tehdy, když se 

přirozeně objeví. Ideálním prostředkem pro zaznamenání bývá projektový či jiný deník, ale využít 

se dají i záznamy z porad a další dokumentované nebo jinak zaznamenané informace. Ze 

záznamů je pak například vidět i iniciativa a přínos jednotlivých pracovníků (kdo a jak přispěl svou 

prací ke společnému výsledku) - to se dá následně například využít jako vstup pro hodnocení 

pracovníků, pro stanovení jejich osobních cílů a vzdělávání. 

 

ZZZ získané v rámci projektu se dají rozdělit do několika základních témat: 

 Práce s informacemi (Vyjasnění pojmů, využití softwaru a hardwaru, hledání nejlepší podoby 

dokumentů, sdílení informací apod.) 

 Nové znalosti, postoje, pohledy na problémy 
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 Změny ve spolupráci zaměstnanců 

 Jak zvládnout řešení projektů, problémů… 

 

Některá ZZZ poskytovatelů získaná v modulu projektu Chytré služby: 

 Přehledy ZS je dobré mít v podobě tabulky propojené s tabulkou Přehled dokumentace tak, 

aby se čtenář mohl „prokliknout“ z požadavku na dokumenty, které se k němu vztahují a 

pracovníky, kteří je mají na starosti. 

 Vyjasnili jsme si pojmosloví a sjednotili se na jeho chápání. 

 Během projektu jsme uváděli do praxe příliš mnoho nových materiálů. Zavalilo nás to. 

 Přestali jsme se bát velkých změn. 

 Je dobré umět se dívat na naši práci z pohledu zainteresovaných stran. 

 Když nám něco nefunguje, víme, kde a co opravovat a víme, proč to děláme. 

 Získali jsme úplně nový pohled na organizaci. 

 Objevili jsme nový systém práce. 

 Zlepšila se komunikace. 

 Zjistili jsme, že potřebujeme změnit personál. 

 Ulevilo se nám díky přehlednosti a uchopitelnosti nových dokumentů, pravidel, postupů apod. 

 Neděláme zbytečné věci. Naučili jsme se uvažovat ve struktuře IMIQ, pro každou činnost 

hledáme důvod. 

 Teď už dokážeme konstruktivně komunikovat se správcem sítě a sociálním odborem města. 

 Díky práci na kapacitě služby jsme objevili otázky, které ještě nebyly vyřešeny (např. soudem 

stanovená doba opatrovnictví vs. smlouva o poskytování soc. služby na dobu 

určitou/neurčitou). 

 Pracovníci v přímé péči se více seznámili s náplní práce a pravomocemi a odpovědnostmi 

sociálních pracovnic. 

 V testovacím období je lepší se scházet a vyhodnocovat častěji a průběžně. 

 O službě je třeba uvažovat komplexně - všechno je propojené. 

 Osvědčilo se rozdělení pracovních postupů dle jednotlivých pracovních pozic. 

 Prohloubila se spolupráce s pracovníky Odboru sociálních věcí a zdravotnictví města. 

Zahrnuli jsme je do našich pracovních postupů. 

 Příště bychom měli být pozitivnější a dát na rady konzultantů. 

 Usnadnil se nám výběr nových a vhodných klientů. 

 Zjistili jsme, jak ke stejnému problému přistupují jiné organizace. 

 Usnadnila se nám práce. 

 Naučit lidi používat nové formuláře a pracovat podle nové metodiky chce víc trpělivosti a 

času. 

 Naučili jsme se více přemýšlet o nepříznivé sociální situaci klienta. 

 Pracovníci jsou klidnější a spokojenější, že je snížena hrozba postihu organizace. 

 Jsme připraveni na kontroly externích ZS.  

 Strašně špatně se mění letitě zaběhnuté postupy. 

 Chtělo by více konzultovat s ostatním poskytovateli zapojenými do projektu. 

 Pečovatelky nejsou zvyklé vymýšlet metodiky. Přijmou fakt, jak mají postupovat a pak dle 

něj postupují. Když se rozvine diskuze, není příliš tvůrčí. 

 Bylo pro nás důležité najít si svůj systém vedení tabulky ZS a používat jej v praxi a aby 

tabulka co nejvíce odpovídala kultuře organizace. 
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4.7.  Příspěvky organizací z praxe k modulu č. 1 - Vyjednání kontraktu 

(Kontraktace služeb) 
 

V následujících podkapitolách jsou příspěvky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kteří 

se účastnili projektu. Příspěvky reflektují témata, průběh, výstup, výsledky a poučení se. Jsou 

zaměřeny na popis a vyhodnocení jejich práce v příslušném modulu (včetně ZZZ: zkušenosti, zážitky, 

zlepšení), o které se s vámi chtějí podělit.  

Ne všichni poskytovatelé rozdělili své příspěvky dle jednotlivých modulů. Někteří z nich řešili 

téma z komplexnějšího pohledu napříč modulu – tyto příspěvky jsou pak v samostatné kapitole. 

 

 

 

4.7.1. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  
 

Téma: Změny v procesu poskytování služby – vyjednání kontraktu 

V našem pobytovém zařízení došlo k zásadní změně v souvislosti se sociálním šetřením. Byl 

vypracován nový formulář. Formulář pro sociální šetření je rozdělen na dvě části: první část slouží 

k popisu nepříznivé sociální situace při prvním sociálním šetření, druhá část slouží k doplnění změn 

od doby prvního sociálního šetření. Ke každému sociálnímu šetření je přizývána rodina žadatele. 

Výsledkem prvního sociálního šetření je informace, zda žadatel o poskytnutí sociální služby spadá 

nebo nespadá do cílové skupiny a stupeň naléhavosti vyplývá z bodového hodnocení.  V případě, že 

žadatel nespadá do cílové skupiny, je jasně zdůvodněno proč a žadatel je odkázán na jiné služby 

v regionu. Další důležitou informací, která je do šetření zaznamenávána, je zda si žadatel přeje nebo 

nepřeje do domova pro seniory nastoupit. Souběžně se sociálním šetřením provádí příslušná zdravotní 

sestra ošetřovatelské šetření, které je taktéž rozděleno na dvě části. V první části zdravotní sestra také 

hodnotí, zda žadatel spadá nebo nespadá do cílové skupiny ze zdravotního hlediska.  

Všechny zjištěné informace jsou zaznamenávány do informačního systému IS Cygnus. I 

v průběhu vedení žádosti v Evidenci žadatelů se zaznamenávají informace o žadateli podané třetími 

stranami (rodinní příslušníci, sociální pracovníci z jiných organizací, nemocnice apod.). Tímto je 

zajištěna aktuálnost informací o žadateli. 

Nově je zavedeno jednání multidisciplinárního týmu, který je složen z těchto osob: ředitelka, 

vedoucí služby, sociální pracovnice a zdravotní sestra. Sociální pracovnice připravuje podklady pro 

jednání z Evidence žadatelů, předkládá informace o vhodných žadatelích. Dojde k projednání a 

vytipování nejvhodnějšího žadatele.  

Po jednání multidisciplinárního týmu následuje sjednání termínu druhého sociálního šetření. Při 

druhém sociálním šetření se doplňují změny v nepříznivé sociální situaci (oproti prvnímu sociálnímu 

šetření). Je zaznamenáno, zda žadatel splňuje/nesplňuje podmínky přijetí nebo odmítl umístění. 

Záznam ze sociálního šetření dále obsahuje podrobné vymezení, ve kterém sociální pracovník 

popisuje, v jaké oblasti potřebuje žadatel podporu či pomoc. Sociální pracovník také popíše cíle 

spolupráce, na kterých se s žadatelem dohodnou. Při druhém sociálním šetření pracovník předá 

dokumenty a do záznamu uvede, jaké dokumenty předal. Do záznamu pracovník uvede termín další 

schůzky a termín nástupu. 

Tyto změny proběhly testovacím obdobím a jsou prověřeny.  

 

Závěr:  Kvalitně sepsané sociální šetření napomáhá sestavení individuálního plánu dle osobních 

potřeb budoucího uživatele! 
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4.7.2. Domov Justynka, Hronov 
 

Téma: (1. modul) 

 Záznam z jednání – sociální šetření 

 Požadavky zainteresovaných stran – přehodnocení 

 Proces vyjednání a plánování služby 

 

V rámci projektového modulu Chytrých služeb č. 1 „Vyjednání kontraktu“ jsme si položili před 

lektory otázku, co zlepšit v dosavadních postupech a dokumentech, které byly systémově předělávány 

nebo dotvářeny naposledy během projektu na zvyšování kvality služby QMSS, zakončeném v lednu 

2016. S ohledem na požadavky nového projektu jsme zjistili, že ne všechno, co během vyjednávání 

kontraktu děláme, máme metodicky zapsané do dokumentů anebo dosavadní popis není úplně 

optimální. Na základě zjištění slabých stránek v dosavadní praxi jsme za odborného vedení lektorů 

zvolili 3 oblasti daného procesu, které chceme zlepšit. Zaměřili jsme se na celkové vylepšení 

dotazníkového formuláře k sociálnímu šetření „Záznam z jednání – sociální šetření“, dále 

přehodnocení důležitých požadavků zainteresovaných stran a doplnění procesního dokumentu 

„Proces vyjednávání a plánování služby“ o scházející informace. 

 

U prvně zmíněného formuláře „Záznam z jednání – sociální šetření“ jsme doplňovali okénka pro 

odhad časové náročnosti u konkrétních úkonů péče ve vztahu k námi deklarované minimální časové 

garanci k daným úkonům (podle naší garantované „Nabídky služeb“). K jednotlivým hodnoceným 

oblastem podpory bylo doplněno okénko Specifika potřebné individuální podpory, ve kterém 

můžeme rozepsat jak specifika v komunikaci, potřebné kompenzační pomůcky anebo i možná rizika 

(např. riziko pádu). K požadovaným úkonům péče jsme přidali číselnou provázanost na stanovené 

cíle spolupráce. Zároveň došlo k odstranění určitých „duplicit“ v doplňujících kritériích 

zhodnocujících nepříznivou sociální situaci žadatele (dále jako NSS). Do formuláře jsme přidali na 

poslední stránku Čestné prohlášení, že nás žadatel o skutečnostech své NSS informoval pravdivě a 

též Souhlas žadatele se zpracováním osobních a citlivých údajů. Ze strany lektorů vzešlo i 

doporučení, abychom NSS u žadatelů ve formuláři popisovali podrobněji. Následně pak sociální 

pracovník formulář testoval přímo v terénu, aby si ověřil, zda je možné jej efektivně používat. Při 

sociálních šetřeních v LDN bylo následně zjištěno náročnější používání formuláře u žadatelů, kteří 

obtížně komunikovali, nebyli moc orientovaní a nemohli mít při sociálním šetření přítomného nikoho 

z blízkých. V daných situacích šlo jen stěží objektivněji posoudit časové požadavky na navyklé úkony 

péče v přirozeném domácím prostředí. Nezřídka jedinou zjistitelnou informací byly časy poskytované 

podpory, pomoci a péče podle plánů péče v LDN, které ale tolik nevychází z individuálně určených 

potřeb osob. Vylepšený formulář k sociálnímu šetření vyžaduje delší čas na naše dotazování a udržení 

pozornosti žadatele. Ne každý žadatel má na dlouhé dotazování trpělivost a kondici. Každopádně nám 

optimalizovaný formulář „Záznam z jednání – sociální šetření“ přinesl nástroj k podrobnějšímu 

popisu nepříznivé NSS a k zjištění, zda mu jsme schopni v našich kapacitních možnostech 

poskytnutím služby řešit jeho NSS. I s odstupem času můžeme potvrdit, že podrobnější zpracování 

formuláře nám umožňuje mít lépe zpracované podklady pro následné individuální plánování. 

 

Dalším revidovaným dokumentem bylo přehodnocení relevantních požadavků zainteresovaných 

stran (dále jako ZS) ze systému QMSS. Ukázalo se, že dosavadní přehled postrádá potřebnou 

přehlednost a nezohledňuje konkrétní legislativní aj. požadavky. Z toho důvodu jsme po konzultaci s 

lektory přistoupili k přetvoření dokumentu do tzv. „Požadavků, důvodů“, odstranili jsme kontaktní 

informace a přidali konkrétní legislativní aj. požadavky. V celkovém přehledu jsme uvedli jen 
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nejdůležitější zainteresované strany se svými odůvodněnými požadavky. Následné testování nám 

pomohlo zjistit chybějící ZS, jež byly vzápětí doplněny. Největším přínosem dokumentu je zjištění 

nejdůležitějších požadavků vůči naší organizaci, které mají svou konstitutivní roli nejen v modulu 

projektu Vyjednání kontraktu, ale také v přehledu povinností, které musí naše organizace splňovat, 

což oceňujeme i s odstupem času. 

 

Třetím přepracovávanou směrnicí byl procesní dokument „Proces vyjednávání a plánování 

služby“. Při konzultaci s lektory jsme zjistili, že nám chybí činnost procesu v rámci Vyjednání 

kontraktu: „Poskytnutí informací (Krajskému úřadu KHK) o nedostupnosti potřebné podpory v síti 

sociálních služeb“. Další revidování dokumentu nám ukázalo, že je potřeba zapracovat metodiku pro 

zjišťování NSS podle naší dobré praxe při provádění sociálního šetření. Následné testování 

dokumentu nám pomohlo upřesnit nebo doplnit scházející informace. Zlepšení procesního 

dokumentu nám přináší metodický návod, jak postupovat při vyjednávání služby a s odstupem času 

vidíme, že vylepšený procesní dokument nám je zároveň „kontrolkou“, zda jsme postupovali podle 

našich pravidel. 

 

 

 

4.7.3. Křesadlo Hradec Králové, z. ú.  
 

Téma: Tabulka zainteresovaných stran a Metodika Vyjednání kontraktu 

 

Témata byla jasně daná, ale bylo třeba, abychom se na problematiku zaměřili komplexně. Chtěli 

jsme zpracovat metodické postupy vyjednání kontraktu tak, aby byly pro nás srozumitelné a zároveň, 

abychom mohli podle nich vyjednávat kontrakt i s osobami s poruchou autistického spektra, což není 

jednoduché. Zároveň jsme si postupně ujasňovali požadavky jednotlivých zainteresovaných stran – 

standardů kvality, zákona o sociálních službách. 

Zpracování témat pro nás bylo velice těžké a cítili jsme časovou tíseň. I přes mnohé problémy 

jsme byli schopni prezentovat zpracované metodické postupy činností vyjednání kontraktu a první 

verzi tabulky zainteresovaných stran (TZS). 

 

Přínos / specialita: jako největší přínos pro naši organizaci hodnotíme kompletní zavedení Metodiky 

vyjednání kontraktu do praxe, tedy jasně dané pracovní postupy, podle kterých se zaměstnanci řídí. 

Vymezení požadavků zainteresovaných stran a schopnost tyto požadavky nejen zpracovat, ale i zavést 

do praxe. Neméně důležitý je celkový náhled na proces vyjednání kontraktu. Získali jsme tím první 

cenné zkušenosti, které nám byly dobrou průpravou pro práci na dalších postupech a kvalita a rozsah 

našich dosažených zlepšení je velmi dobrým základem pro dosahování výborných výsledků 

v budoucnosti. 
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5. Řízení služeb – modul č. 2 
 

Řízení 

služeb

 
 

5.1.  Téma  
 

Řízení poskytování služeb se zaměřuje na praktickou realizaci služeb vyjednaných v rámci 

předchozího kontraktu mezi poskytovatelem sociálních služeb a žadatelem (případně i v součinnosti 

s jeho zákonným zástupcem).  

Žadatel se podpisem smlouvy nebo jinou validací smluvního aktu stává klientem. Jde zde tedy 

především o zajištění poskytování smluvených služeb a také o garanci bezpečného a profesionálního 

výkonu těchto služeb v domluvené kvalitě, rozsahu, obsahu a časech dodávání.  

Dvěma vstupními zdroji informací, ze kterých řízení služeb vychází, jsou Individuální plán 

klienta (v jeho platné verzi) a aktuální záznamy obsahující operativní rozhodnutí ovlivňující plán 

práce týmu a jeho koordinaci. Individuální plán klienta obsahuje domluvené a organizací garantované 

služby (individuální obsah dohody, rozsah / délku trvání a frekvenci, termíny, garance) a také celkové 

kapacitní zatížení týmu službami sjednanými pro klienta udávané v hodinách přímého výkonu 

pracovníků týmu. Operativní záznamy obsahují schválené požadavky na služby, které je nutno 

vzhledem k jejich akutní povaze vykonat i když nejsou uvedeny v Individuálním plánu a / nebo 

upravují operativně (na stanovenou dobu) smluvní dohody uvedené v Individuálním plánu klienta. 

Operativní záznamy také mnohdy obsahují rozhodnutí o doplnění poskytovaných služeb uvedených 

v Individuálním plánu klienta o služby, které jsou poskytnuty pracovníky, v případě volné kapacity 

týmu, potřebným klientům. Tyto služby jsou poskytnuty vždy na přechodnou dobu, nad rámec 

rozsahu nebo obsahu uvedeného v aktivní části Individuálního plánu, jejich poskytování je legitimní 

a musí vést k řešení nepříznivé sociální situace klienta. Individuální plány Chytrých služeb proto 

obsahují celé spektrum zjištěných potřeb spojených s řešením nepříznivé sociální situace klienta, 

které lze řešit pomocí garantované nabídky organizace, ale je v nich uvedeno, jaká konfigurace služeb 

je garantována v rámci smluvního vztahu vždy a jaké služby budou poskytovány nad rámec této 

garance, pouze v případě volné kapacity příslušných pracovníků.  

 

Z pohledu zadání pro poskytovatele sociálních služeb a z pohledu žádoucího výsledku, kterým 

je při poskytování služeb sociální začleňování nebo prevence sociálního vyloučení, je tento přístup 

velmi efektivní, a navíc přináší informace o skrytých potřebách, které jsou jinak absorbovány 

představou, že to, co je poskytováno, je plným rozsahem podpory, kterou klient potřebuje k řešení 

jeho problému. Tato představa však mnohdy vede spíše k trvalé kompenzaci a stabilizaci stavu 

klientů, nikoli k jeho řešení.  

Řízení služeb tedy umožňuje zajistit a koordinovat přímý výkon služeb, který je v souladu s tím, 

co bylo domluveno při kontraktu, sleduje průběh poskytování služeb, pracuje se změnami, které 

vzejdou z přehodnocování průběhu služeb (aktualizace Individuálních plánů), reaguje na aktuální – 

operativní potřeby klientů a pomocí aktuálního denního nebo týdenního plánu práce týmu, 

sestavených na základě informací přenesených z jednotlivých Individuálních plánů klientů, umožňuje 

koordinaci výkonu pracovníků a poskytování bezpečných, garantovaných, odborných a 

smysluplných služeb sledujících dosažení cílů spolupráce a úspěšné řešení nepříznivé sociální situace 

klienta.  
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Řízení služeb napomáhá udržení individuálního přístupu v poskytování služeb a působí 

preventivně proti institucionálnímu, plošnému poskytování sociálních služeb. Z našich zkušeností 

dokonce vyplývá, že bez výše popsaného přístupu nelze o individuálním zaměření služeb a 

individualizovaném poskytování služeb hovořit.  

Řízení služeb řeší také samozřejmě i problematiku rozvázání smluvního vztahu včetně 

zadokumentování tohoto aktu a vypořádání všech potřebných náležitostí.  

Řízení služeb aktivně využívá výstupy modulu systémových znalostí Vedení lidí, který generuje 

informace o výkonové kapacitě organizace, jejím členění a vytížení této kapacity v daných 

okamžicích nebo časových úsecích. Tyto informace jsou nezbytné pro kvalitní naplánování, 

nastavení, garantování, bezpečný průběh a zajištění efektivity poskytování těchto služeb. Tyto 

informace jsou zásadní také pro transparentní a korektní kontraktování služeb nebo pro jejich 

přehodnocování a následnou aktualizaci. V těchto případech musí vždy na straně klienta (popřípadě 

jeho zástupce) dojít k informovanému souhlasu s nastavením nebo úpravou služeb v úrovni jednotek 

základních činností a úkonů Individuálního plánu (co, kdo, kdy, jak a za kolik klientovi dodá) již 

v okamžiku podpisu / uzavření nebo aktualizace smlouvy - kontraktu.  

Jinak řečeno, úlohou řízení služeb, které je personálně zastoupeno nejlépe pozicí manažera 

výkonného týmu, je převzetí „objednávek“ klientů ve formě Individuálních plánů od sociálního 

pracovníka, popřípadě dalších „objednávek“ na zajištění ošetřovatelských nebo zdravotních služeb 

od dalších odpovědných pracovníků a zajištění jejich dodání klientovi ve shodě s tím, jak byly 

domluveny a smluvně zakotveny. Úlohou řízení služeb je také nedopustit, aby se poskytované služby, 

například z důvodu nedostatku pracovníků, nedostatku kompetencí pracovníků nebo nevyhovující 

hodnotové výbavy pracovníků dodávaly jinak, než bylo nasmlouváno, plošně, neadresně a 

neindividuálně a aby samotné poskytování vykazovalo spíše prvky konzumace nabízené podpory bez 

jakéhokoliv dalšího smyslu, tedy v rozporu s požadavky Základních zásad poskytování sociálních 

služeb (§2, Zákona 109/2006 Sb., o sociálních službách).  

 

Témata řešená poskytovateli v tomto modulu: 

Ujasnění požadavků ZS 

 

Výpočet kapacity (pracovníci, klienti, služba jako taková) 

 

Ujasnění si požadavků zainteresovaných stran k tématu Modulu 2 a zpracování popisů postupů 

u jednotlivých činností 

Spočítat personální kapacitu přímého výkonu.  

Získat potřebnou kapacitu z IP a jejich porovnání.  

Zjištění způsobu, jak pracovat s harmonogramem práce. 

Soubor požadavků zainteresovaných stran – Řízení služeb 

Revize stávajícího procesu Poskytování sociální služby 

Aktualizace Operačního manuálu STD + zpracování grafu průběhu poskytování sociální 

služby 

Zpracování garantované nabídky služby STD 
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Stanovení okruhu osob v STD BLUDIŠTĚ 

Monitoring a kontrola 

Plán porad a supervizí 

Ochrana práv osob klientů Pečovatelské služby Chotěboř 

Úprava postupu v systémovém dokumentu SD/6/2016 Proces vyjednávání a plánování služby – 

jak v grafickém provedení OPEP, tak v textu 

Zpracování důvodů a požadavků ZS – Řízení služeb 

Stanovení výkonové kapacity a její struktury 

Stanovení požadavků zainteresovaných stran k procesu Řízení služeb a stanovení v těchto 

požadavcích priorit s ohledem na rizika pro organizaci 

Zpracování metodiky řízení služeb pro řízení organizace 

Vytvoření metodického postupu pro řízení služeb 

Sestavení časové osy – individualizovaný harmonogram práce týmu 

Výpočet výkonové kapacity 

Databáze pracovních pozic 

Zpracování komplexní problematiky a směrnice v rozsahu OPEP Řízení služeb. 

 

 

 

 

5.2.  Důvody 
 

Důvodem, proč se zabývat řízením služeb je to, že se jedná o samotnou podstatu sociální služby, 

tedy o její hlavní náplň úzce navazující na téma předchozí, tedy na vyjednání služby. 

 

Požadavky na tuto oblast jsou opět kladeny jak externími, tak interními zainteresovanými 

stranami. 
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Z externích zde významně vystupují požadavky na národní úrovni, tedy požadavky formulované 

zákonem 108/2006 Sb. a vyhláškou 505/ 2006 Sb., přílohou č. 2. Z nejdůležitějších můžeme zmínit 

povinnost poskytovatele individuálně plánovat průběh služby a pravidelně jej hodnotit a standard 

číslo 5 vztahující se k individuálnímu plánování. Oblast řízení služby je však velmi široká, vztahují 

se k ní i další požadavky, které nalezneme ve Standardech kvality.  

 

Aby mohla být služba řízena a dobře poskytována, je třeba ji plánovat nejen na úrovni plánování 

s klientem, ale také na úrovni personálního zabezpečení – zde se do popředí dostává otázka kapacity 

a harmonogramů práce. Tyto požadavky jsou často formulovány na úrovni krajské a místní. Správce 

sítě (kraj) mnohdy stanovuje požadované personální zabezpečení, od nějž se potom odvíjí kapacita 

služby, která je významným vstupem pro tvorbu harmonogramů. 

 

Pokud jde o požadavky interních zainteresovaných stran (zejména uživatelé služby a 

zaměstnanci), jsou ve shodě s požadavky externími – uživatel má nepochybně zájem na tom, aby mu 

služba byla poskytována v potřebném rozsahu, podle jasných pravidel a podle plánu. Zaměstnanci 

chtějí pracovat v souladu s kapacitou služby a vědět, kdy a co mají dělat. Pokud jsou tyto požadavky 

naplněny, má služba nakročeno ke kvalitnímu - efektivnímu poskytování služby. 

 

Toto téma je zejména v části týkající se kapacity služby a harmonogramů provázána na třetí 

modul – Vedení lidí. 

 

Z důvodů požadavků zainteresovaných stran by se podle našich zkušeností měla pozornost 

poskytovatele zaměřit na popis procesu řízení služby, na garantovanou nabídku, na individuální 

plány, na harmonogramy práce.  

 

Poskytovatelé zapojení do projektu řešili například tyto požadavky:  

 Ředitelka organizace - vytížení přímé výkonové kapacity služby je optimální; Dodržování a 

ověřování interních směrnic, pravidelná aktualizace; Spolupráce vedoucích jednotlivých 

týmů; Vynikající protokol od inspekce. 

 Střední management - Plán péče; Individuální plán (nedílnou součástí IP je popis NSS); 

Zpracované vnitřní předpisy a pravidla; Rozpis/harmonogram pracovníků/; Záznamy o 

průběhu poskytování služby; Zpracovaná výkonová kapacita; 

 Kraj – zadavatel – Zavedení a vedení karet sociálních služeb, poskytovat službu a mapovat 

potřeby uživatelů v rozsahu regionálních karet sociálních služeb.“ 

 Obecní úřad ORP - ZoSS § 88 a) neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu obce s 

rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. a) ukončení poskytování pobytové služby 

sociální péče osobě, která se může bez další pomoci a podpory ocitnout v situaci ohrožující 

její život a zdraví, pokud tato osoba s takovým oznámením souhlasí. 

 Rodina, opatrovník klienta - Poskytování služeb s individuálními potřebami klienta v rozsahu 

garantované smlouvou; Co nejméně požadavků ze strany sociální služby, abychom si vše 

zajišťovali sami; Dostatek pracovníků; Dobré materiální podmínky – jednolůžkové, případně 

dvoulůžkové pokoje; Informace o službě, jejím poskytování, podmínkách a dalších 

skutečnostech. 

 Stávající klienti - Požadavky vyplývající ze smluvního ujednání; Vyhovující klíčový 

pracovník; Pravidelná plánování a hodnocení, aktualizace PP, IP; Dávky vyplývající ze 

smluvního ujednání s klientem; Informace o úhradách; Podpora při řešení akutních změn, 

potřeb klienta; Zajištění zdravotnické péče; Chtějí službu, která bude splňovat jejich potřeby; 

Podpora při řešení jejich nepříznivé sociální situace. 
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 Požadavek na individuální práci s klientem (IP) daný zákonnými normami 

 Požadavek na pravidelné přehodnocování poskytování služby daný zákonnými normami 

 Požadavek vedení naplnit všechny zákonné povinnosti 

 Požadavek pracovníků v přímé péči – aby věděli, co, jak a kdy mají dělat. 

 Požadavek klientů – aby péče byla koordinovaná, pravidelná, jednotná. 

 Požadavek vedení a klientů – aby péče řešila NSS klientů. 

 Vedoucí služby – aby pracovníci postupovali dle platné metodiky 

 Důvodem také bylo zajištění jednotného přístupu pracovníků.   

 Důvodem pro revizi a optimalizaci procesu – úpravu fungování bylo také dosáhnout 

spokojenosti pracovníků, kteří mohou pracovat s reálně vyjednanou službou, s informacemi 

o uživateli před zahájením služby, žadatelé vědí, které úkony mají nasmlouvané – dojednané, 

sociální pracovnice mohou vyjednávat službu s vědomím volné kapacity, vědí, s kým mohou 

jednat, vedení má informaci o vytíženosti svých pracovníků, mohou pracovat s jasnými 

požadavky pro proces Řízení lidských zdrojů, Řízení financí a Řízení organizace. 

 Dalším důvodem pro optimalizaci procesu bylo ujednocení postupu záznamů ošetřovatelské 

intervence, kdy jsme ke spokojenosti pracovníků zavedli pravidla a víme, s jakou kapacitou 

plánovaných úkonů všeobecných sester můžeme počítat. 

 Důležitým požadavkem vedení bylo kontrolovat, jestli se postupuje podle stanovených 

postupů – zaměřili jsme se tedy na plán kontrolní činnosti. 

 

Poskytovatelé se v tomto modulu více orientovali také na požadavky interních zainteresovaných 

stran, což souviselo jednak s větší zkušeností při identifikaci zainteresovaných stran (z prvního 

modulu již věděli, jak strany a jejich požadavky poznat a popsat), jednak s tématem modulu – 

z podstaty věci se jedná o téma, které je živé a každodenní v rámci každé organizace. 

 

Příklady nejčastěji identifikovaných zainteresovaných stran a jejich požadavků, které 

zpracovávaly organizace v souvislosti s tématy 2. modulu Řízení služeb 

 

Externí zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Inspekce sociálních služeb § 35 ZSS Základní činnosti při poskytování 

sociálních služeb 

§ 48 ZSS Domovy pro osoby se zdravotním 

postižením 

§ 49 ZSS Domovy pro seniory 

Inspekce sociálních služeb § 88 e) ZSS zpracovat vnitřní pravidla pro 

podávání a vyřizování stížností osob, kterým 

poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a 

to ve formě srozumitelné pro všechny osoby 

Inspekce sociálních služeb § 88 c) ZSS vytvářet při poskytování 

sociálních služeb takové podmínky, které 

umožní osobám, kterým poskytují sociální 

služby, naplňovat jejich lidská i občanská 

práva, a které zamezí střetům zájmů těchto 

osob se zájmy poskytovatele sociální služby 

Inspekce sociálních služeb Standard č. 2 odst. b) prováděcí vyhlášky 

ZSS Poskytovatel má písemně zpracována 

vnitřní pravidla, ve kterých vymezuje 
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situace, kdy by mohlo dojít ke střetu jeho 

zájmů se zájmy osob, kterým poskytuje 

sociální službu, včetně pravidel pro řešení 

těchto situací; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje 

Zřizovatel Uspokojit poptávku v rámci sítě 

Zřizovatel Mít zpracovanou garantovanou nabídku 

Zřizovatel Zpracovávat pololetní hodnotící zprávy z 

jednotlivých služeb 

Město, ve kterém je služba realizována Uspokojit poptávku všech svých občanů 

Správce sítě (KÚ) Mít informaci, zda je kapacita služby 

dostatečná pro pokrytí potřeb regionu 

Rodinní příslušníci uživatele Mít informace o stavu uživatele 

 

Interní zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Ředitel Dodržovaní pracovních postupů a zákonných 

požadavku 

Ředitel Mít informaci o odchodu uživatele ze 

zařízení (ukončení služby) alespoň 10 dní 

před odchodem a ukončením 

Sociální pracovnice Mít materiální a personální zajištění potřebné 

k výkonu sociální práce. 

Uživatel Mít zajištěnu takovou podporu, která mu 

pomůže zvládnout NSS 

Uživatel Mít možnost podílet se na individuálním 

plánování 

Uživatel Vědět, kdy se co bude dít – mít pevný 

harmonogram 

Pracovník v sociálních službách Mít možnost aktivně se podílet na 

individuálním plánování a hodnocení 

Pracovník v sociálních službách Mít informace o tom, jaké úkony jsou 

nasmlouvány v rámci služby 

Pracovník v sociálních službách Mít podrobné pracovní postupy pro 

jednotlivé činnosti 

Pracovník v sociálních službách Mít na starosti tolik klientů, kolik jich mohu 

zvládnout 
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Příklad z praxe: Ukázka zpracování tabulky zainteresovaných stran – Řízení služeb 
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KÚ - pověření 

k zajištění 

dostupnosti…

Mít zpracovanou garantovanou nabídku služby Garantovaná nabídka

P2/1-1 K2/1 x x x

x x 31

Zřizovatel, 

Odbor 

sociálních věcí 

a zdr.

zpracovávat pololetní hodnotící zprávy z jednotlivých 

služeb(požadavek vychází ze směrnice rady pro 

kontrolu jednotlivých služeb CSSNB)

kontrola registratury 

Hodnotící zprávy pro 

zřizovatele @
P2/1-2 K2/1 x x

x x

ČSSZ Praha, 

OSSZ

mít informaci o úmrtí uživatele/ do 2 dnů
registratura Složka uživatele

P2/3-1 K2/3
x

mít info o hospitalizaci uživatele/je-li příjemcem 

PnP (do 8 dnů)
registratura Složka uživatele

P2/1-3 K2/1 x
x x 31

mít info o ukončení hospitalizace uživatele/je-li 

příjemcem PnP (do 8 dnů)
registratura Složka uživatele

P2/1-4 K2/1 x
x x 31

mít info o úmrtí uživatele/je-li příjemcem PnP 

(do 10 dnů)
registratura Složka uživatele

P2/3-2 K2/3 x

x

Zdravotní 

pojišťovny
mít elektronický výkaz poskytnuté zdravotní péče u 

uživatelů do 10 v měsíci 

Is Cygnus- vykazování na ZP

P2/1-5 K2/1 x x
x x 31

§ 88 c )vytvářet při poskytování sociálních 

služeb takové podmínky, které umožní osobám, 

kterým poskytují sociální služby, naplňovat 

jejich lidská i občanská práva, a které zamezí 

střetům zájmů těchto osob se zájmy 

poskytovatele sociální služby,

Pracovní postup Ochrana 

práv

P2/1-6 K2/1 x x x

x x 31

§ 88 d )zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované 

sociální služby, včetně stanovení pravidel pro uplatnění 

oprávněných zájmů osob, a to ve formě srozumitelné 

pro všechny osoby,

Pracovní postup Ochrana 

práv

P2/1-7 K2/1 x x x

x x 31

§ 88 e) zpracovat vnitřní pravidla pro podávání 

a vyřizování stížností osob, kterým poskytují 

sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě 

srozumitelné pro všechny osoby,

Pracovní postup Podávání a 

vyřizování stížností

P2/1-8 K2/1 x x x

x x 31

§ 88 f plánovat průběh poskytování soc. služby podle 

osobních cílů, potřeb a schopností osob, kterým 

poskytují soc. služby, vést písemné individuální 

záznamy o průběhu poskytování sociální služby a 

hodnotit průběh poskytování sociální služby za účasti 

těchto osob, je-li to možné s ohledem na jejich 

zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, 

nebo za účasti jejich zákonných zástupců

Pracovní postup Poskytování 

služeb dle IP a jeho 

vyhodnocování

P2/1-9 K2/1 x x

x x 31

§ 88 k)  neprodleně písemně oznámit obecnímu úřadu 

obce s rozšířenou působností uvedenému v § 92 písm. 

a) ukončení poskytování pobytové služby sociální péče 

osobě, která se může bez další pomoci a podpory 

ocitnout v situaci ohrožující její život a zdraví, pokud 

tato osoba s takovým oznámením souhlasí.

Pracovní postup Ukončení 

služby, smlouvy

P2/3-3 K2/3 x x

x

§ 89 5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o 

použití opatření omezujícího pohyb osob informovat 

bez zbytečného odkladu zákonného zástupce nebo 

opatrovníka osoby, které jsou poskytovány sociální 

služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla 

svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do 

péče jiné osoby, tuto osobu, anebo fyzickou osobu, 

kterou osoba, které jsou poskytovány sociální služby, s 

jejím předchozím souhlasem určí.

Pracovní postup Opatření 

omezující pohyb osob

P2/1-10 K2/1 x x

x x 31

§ 89(6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést 

evidenci případů použití opatření omezujících pohyb 

osob v rozsahu písm. a-j

a umožnit nahlížení do této evidence osobě, u níž bylo 

použito opatření omezující pohyb osob, fyzické osobě, 

kterou osoba s jejím předchozím souhlasem určí, 

zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi osoby nebo 

osobě jí blízké nebo fyzické osobě, které byla nezletilá 

osoba svěřena rozhodnutím příslušného orgánu do 

péče, zřizovateli zařízení, lékaři, členům inspekčního 

týmu při provádění inspekce poskytování sociálních 

služeb a Veřejnému ochránci práv.

Pracovní postup Opatření 

omezující pohyb osob

P2/1-11 K2/1 x x

x

x 31
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§ 91b (1) V případě, kdy osoba, která není schopna 

vypovědět smlouvu o poskytování pobytové sociální 

služby, projeví vážně míněný nesouhlas s poskytováním 

pobytové sociální služby, je poskytovatel sociální služby 

povinen oznámit tuto skutečnost ve lhůtě 24 hodin 

soudu, v jehož obvodu je zařízení sociálních služeb, ve 

kterém se tato osoba nachází.

(2) Oznámení soudu o podezření na nepřípustnost 

držení osoby v zařízení sociálních služeb může učinit 

každý.

(3) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o 

oznámení soudu podle odstavce 1 informovat bez 

zbytečného odkladu toho, kdo za osobu uzavřel 

smlouvu o poskytování pobytové sociální služby.§ 91c

Poskytovatel sociálních služeb vede evidenci o 

osobách, kterým poskytuje pobytovou sociální službu 

na základě smlouvy uzavřené podle § 91a, a o 

případech uvedených v § 91b odst. 1. V evidenci jsou 

vedeny tyto údaje: písm. a-f

Pracovní postup Poskytování 

služeb dle IP a jeho 

vyhodnocování

P2/1-12 K2/1 x x

x x 31

MPSV       ok 

systém
mít vyplněné statistické údaje Registratura Statistiky

P2/1-13 K2/1 x x
x x 31

KÚ KISOS mít vyplněné statistické údaje Registratura Statistiky
P2/1-14 K2/1 x x

x x 31

Hygiena
mít zpracovaný a hygienou odsouhlasený Provozní řád pracovní postup Provozní 

řád P2/1-15 K2/1 x x x 31
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5.3.  Způsoby 
 

Modul řízení služeb byl u všech zúčastněných organizací v projektu vnímán jako velmi důležitý 

a stěžejní, zejména proto, že se jeho jednotlivé činnosti týkají přímo klientů služby a byl také často 

účastníky projektu označován jako hlavní proces. Jako v předchozím modulu se všichni účastníci 

primárně zabývali otázkou – co kdo po nás v tomto modulu vlastně chce? Na základě zpracovaných 

Tabulek zainteresovaných stran – viz předchozí kapitola Důvody, jsme pak začali společně rozplétat 

způsoby a varianty naplnění těchto interních i externích požadavků. 

Tento modul byl nejširším, co se týká jednotlivých témat a způsobů jejich řešení. Kromě činností 

OPEP 6, viz graf níže, se zde řešily způsoby, jak se poprat s garantovanou nabídkou služeb, která se 

jevila u některých poskytovatelů jako zásadní pro naplnění činnosti poskytování služeb. Dále 

s výpočtem výkonové kapacity, která byla rovněž nutnou podmínkou pro naplánování služeb a jejich 

vyhodnocování a případné souvislosti s personálním zajištěním. Dalším velkým tématem byly 

aktualizace a revize individuálních plánů a vůbec práce s výsledky poskytování služeb klientům.  

Jako nejzásadnější téma řešené poskytovateli byl výpočet přímé výkonové kapacity. 

 

Co je to kapacita přímého výkonu a způsoby jejího výpočtu (IMOSH Chytré služby - Veselka, 

Koldinská): 

Základním Způsobem stanovení kapacit přímého výkonu, který je využíván v modulech 

systémových znalostí: Vyjednání kontraktu, Nabídka služeb, Řízení služeb a Vedení lidí je níže 

uvedený postup.  

Jeho výhodou je to, že umožní organizacím lépe definovat: 

 pracovní pozice, které přímo poskytují služby (z nabídky služeb) klientům,  

 souhrnnou kapacitu fondu pracovní doby u všech vybraných pracovních pozic, které přímo 

poskytují služby klientům,  

 souhrnnou kapacitu přímého výkonu pracovníků (stanovenou u všech vybraných pracovních 

pozic), která je k dispozici pro plnění dohodnutých zakázek smluvených v individuálních 

plánech klientů, 

 souhrnnou kapacitu fondu pracovní doby u jednotlivých vybraných pracovních pozic, 

 souhrnnou kapacitu přímého výkonu u jednotlivých vybraných pracovních pozic, 

 dostupnost kapacit pracovních pozic a s nimi souvisejících kapacit přímého výkonu v čase, 

 kapacitu za různá časové úseky, 

 plánovanou a faktickou nákladovost přímého výkonu, 

 garance v nabídce služeb, 

 smluvní rámec každé individuální podpory (Individuální plán). 

 

Postup stanovení kapacity / výkonové kapacity je následující: 

Krok 1: Zpracování databáze pracovních pozic - zadání čísel, názvů a počtu osob pracovních 

pozic vykonávající přímou práci s klientem a dalších údajů o jejich úvazcích 

Databáze pracovních pozic obsahuje čísla pracovních pozic vykonávajících přímou práci a jejich 

související názvy, počty a celkové přepočtené úvazky. Čísla pracovních pozic jsou nově navržena 

nebo je možné využít doposavad používané číselné řady (tedy dle zvyklostí). Počet osob a celkové 

přepočtené úvazky jsou zde proto, aby při přiřazování pozic na jednotlivé organizační jednotky 

nedošlo k tomu, že se ve stejný čas umístí na různé organizační jednotky více pracovníků, než je 

celkový počet pracovníků definovaných v návrhu a aby byl kontrola oproti celkové, v tabulce 
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definované kapacitě lidských zdrojů u pracovních pozic vykonávajících přímou práci s uživatelem. 

Všechny tyto údaje zadává a definuje organizace sama, za podpory konzultantů.  

 
Příklad databáze pracovních pozic: 

Číslo 

pracovní 

pozice  

Název pracovní 

pozice  

Celkový počet 

pracovníků 

vykonávajících 

pracovní pozici 

Kód 

pracovníka 

Celkový 

přepočtený 

týdenní pracovní 

úvazek v 

hodinách 

Celkový 

přepočtený 

měsíční 

pracovní 

úvazek v 

hodinách 

1 Sociální pracovník 2 SP1 - 2 80 320 

2 

Pracovník 

v sociálních 

službách 

18 PSS 1 - 18 720 2880 

3 Zdravotní sestra 5 SZP 1 - 5 200 800 

4 Ergoterapeut 1 ERG 1 40 160 

 
Krok 2: Definice organizačních jednotek pro umístění pracovních pozic a jejich kapacit 

vykonávající přímou práci s klientem 

Databáze organizačních jednotek obsahuje označení organizačních jednotek (kód) a názvy 

organizačních jednotek, ke kterým budou v následujících krocích přiřazování pracovníci a jejich 

kapacity ve vztahu k jednotlivým pracovním pozicím.  

 
Příklad databáze organizačních jednotek: 

 
 

 

 

 

 

 

Krok 3: Umístění, struktura obsazení a časové zapojení pracovníků na vybraných pracovních 

pozicích a organizačních jednotkách  

V následujícím kroku dojde k přiřazení pracovních pozic / pracovníků na příslušné organizační 

jednotky a zadání využití jejich kapacit v režimu dle níže uvedené specifikace. Postup bude takový, 

že si organizace vybere z databáze vždy příslušnou pracovní pozici a pracovníka a vyplní u ní 

požadované informace. Viz příklad.  
 

Příklad 
 1 Sociální pracovník (výběr příslušné pracovní pozice, z databáze pracovních pozic) 

o Sociální pracovník 1 / SP1 (zde proběhne výběr sociálního pracovníka z databáze 

pracovních pozic/ v našem případě budou volby „sociální pracovník 1“ nebo „sociální 

pracovník 2“.  

 Umístění (zde proběhne výběr umístění vybraného pracovníka na organizační 

jednotku z databáze organizačních jednotek),  

 Pracovní doba  

Označení organizační jednotky Název organizační jednotky 

J1 Sociální úsek 1. patro 

J2 Sociální úsek 2. patro 

J3 Zdravotní úsek 1. patro 

J4 Zdravotní úsek 2. patro 
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(časový interval, kdy pracovník vykonává práci na zvolené organizační 

jednotce /od – do/ - v hodinách, může být zadáváno v různých režimech, 

např. „Po – Pá“, „So – Ne“ nebo pro každý den v týdnu zvláště „Po – Ne“. 

Tento krok je velmi důležitý! Zadaný interval je důležitý časový fragment 

informující o vázané kapacitě pracovníka a bude následně použit pro 

výpočet kapacity přímého výkonu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejčastější úskalí v interních výpočtech jednotlivých organizací, které se účastnily projektu: 

 Kapacita zahrnuje 100% pracovní doby pracovníků v přímé péči. 

 Stanovený koeficient přímé výkonové kapacity nezohledňuje individuální situaci 

v organizaci. 

 Do přímé práce nejsou zahrnuti sociální pracovníci. 

 Nejsou zohledněny svátky, víkendy či jiné propady v personálním zajištění. 

 Jsou například na oddělení garantováni 3 pracovníci, ale později se zjistí, že jsou přítomni 

většinu roku pouze 2 pracovníci. 

 Nezohlednění pozic, které poskytují služby napříč celou službou, například „muzikoterapeut“, 

pracovníci 

  dílen apod. 

 

Výsledkem výpočtu kapacity přímého výkonu je: 

 Zpracovaný Harmonogram práce jednotlivých úseků (oddělení) či jiných relevantních 

celků ve službě, který je naplněn konkrétními činnostmi z individuálních plánů 

klientů. 

 Garantovaný čas pracovníků využitelný při plánování služeb. 

 Časově ohodnocené individuální plány odpovídající času pracovníků, který je pro 

činnosti spojené s poskytování služeb klientovi vyčleněn. 

 

Příklady některých způsobů řešení poskytovatelů účastnících se projektu: 

„Řešili jsme, jak třeba uchopit práci muzikoterapeuta a na jakou kapacitu jeho práce má nárok 

jeden klient. Dále jsme dělili jeho úvazek na každý jeden úsek (cca hodina a půl). Dále jsme ještě 

Garantovaná kapacita přímého 
výkonu

Struktura využití fondu kapacit přímého výkonu

Plánovaná kapacita PV
(55%)

Operativní kapacita PV
(15%)

Rezervní kapacita PV
(5%)

Ostatní činnosti NV
(25%)

PKPV + OKPV + RKPV = GKPV
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řešili šicí dílnu, to jsme řešili podobným způsobem – rozdělení celku dle počtu úseků. Další variantou 

řešení bylo podobné rozdělení sociálního úseku. Zda si mají sociální pracovnice rozdělit úseky či 

zůstat společně pro celou organizaci. Přiklonili jsme se k tomu, že sociální úsek zůstane zachován 

společně z důvodu zastupitelnosti. Při stanovování výkonové kapacity jsme si následně vybrali jeden 

úsek (ten nejmenší) a u individuálních plánů klientů jsme zpracovali jejich časové ohodnocení. 

Následně jsme tuto skutečnou potřebu porovnali s personální kapacitou na tomto úseku. Také jsme 

se před započetím práce v tomto modulu na pracovní dobu nedívali jako na složenou kapacitu, ale 

jako 100 % přímého výkonu. Zde došlo rovněž k velké změně, stanovili jsme koeficient na 0,55 %.“ 

 

„Práce s harmonogramem:  

 Zvažovány byly dvě varianty: 

o V programu PC Excel udělaný harmonogram á pracovník. Nejdříve jsme pracovali 

s Excelem, ale toto nevyhovovalo. Excel nevyhovoval proto, že se nám velmi rychle 

mění potřeby uživatelů i uživatelé a personálu – bylo tedy velmi obtížné udržet 

harmonogram aktuální. Práce nám však přinesla hodně zjištění - např. jak rozvrhnout 

síly (např. proč takto draze placený pracovník jako ZS myje nádobí). Díky těmto 

zkušenostem jsme postupy provázaly i na ošetřovatelské intervence ZP – ty jsou nyní 

zavedeny v IP (v balíčku jako ošetřovatelská intervence, nikoliv konkrétně – 

konkrétně je toto uvedeno v ošetřovatelské dokumentaci). 

o Druhý způsob – formou piktogramu na tabulích (ručně psáno). Tento způsob se 

osvědčil. Tento způsob navazuje na zjištěnou kapacitu stanovenou z údajů o přímém 

výkonu pracovníka (čas).“ 

 

„Při práci s výkonovou kapacitou a harmonogramem byla zvažována varianta zpracování: 

a. Google kalendář 

b. Tabulka v Excelu 

Varianta a.) se neosvědčila z důvodu nepřehlednosti, překrývání komentářů jednotlivých 

činností. 

Varianta b.) byla již dříve rozpracována, ale jednalo se pouze o první verzi, na které byla 

zjišťována použitelnost v praxi. Při zkušebním zadání dat bylo zjištěno, že tabulka je vyhovující, 

pouze byla doplněna o barevné znázornění jednotlivých činností (např. polohování – zeleně vyplněná 

buňka tabulky). Toto barevné rozlišení slouží i pro snazší orientaci pracovníků v sociálních službách. 

Dále bylo diskutováno, po jakých časových úsecích bude tabulka nastavena, osvědčilo se rozdělení 

po 5 minutách (jedna buňka je časový úsek např. 6:55 – 7:00).  

Než jsme začali doplňovat data do tabulky harmonogramu, museli jsme zanalyzovat všechny 

individuální plány. Tzn. nastavit rozložení péče u všech uživatelů, aby nedocházelo k tomu, že se 

jednotlivé činnosti překrývají, nebo vznikají nevyužité časové úseky nebo naopak (např. v jeden den 

bylo nastaveno sprchování u 5 uživatelů v ranních hodinách, a druhý den pouze 2). Také bylo zjištěno, 

že denní směna byla přetěžována oproti noční směně. Na základě toho došlo tedy k rozložení 

některých činností (např. večerní hygiena, sprchy nově provádí i noční směna).“ 

 

„Pro zmapování kapacity zařízení jsme vytvořili dokument SD/3/2017 Databáze pracovních 

pozic. Jedná se o schéma umístění pracovníků, ve kterém jsme přehledně označili všechny pracovníky 

ve směně v pracovních dnech, o víkendech, svátcích, ve stanovenou pracovní dobu, přestávky v práci 

a délky pracovních úvazků. Při tvorbě výpočtu kapacity i nového histogramu jsme si vyjasnili 

především umístění pracovníků – pro naši organizaci bylo přínosné rozdělit umístění pracovníků na 

jedno pracoviště (přestože jsou 3 patra) – organizační jednotka Z 1 - zdravotní (zdravotníci) a 

organizační jednotka S 1 - sociální (pracovníci v sociálních službách). Pro výpočet kapacity přímého 

výkonu jednotlivých pracovních pozic byl vytvořen excelový dokument SD/5/2017/@ Stanovení 
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kapacity DO JUSTYNKA, obsahující i související grafické znázornění lidských zdrojů a členění 

kapacity. Dále bylo zapotřebí vyjasnit si především důvod, proč je důležité vytvářet individuální 

harmonogramy prací, zpřesnit plány činností tak, aby byla možnost samostatně plánovat denní, 

týdenní, měsíční a roční výkon. Bylo nutné přenést sjednané služby z individuálních plánů (dále i 

jako IP), čímž bylo třeba upravit denní podporu a podporu s jinou frekvencí, dále byly přidány vazby 

na cíle spolupráce a kód základních činností. Zpočátku jsme se bránili dalšímu papírování, ale brzy 

jsme pochopili, že informace o jasně deklarované výkonové kapacitě týmu nám poslouží především 

k tomu, že můžeme odmítat žadatele z důvodu naplněné kapacity. Proto došlo k výpočtu celkové 

kapacity sjednaných služeb v IP klientů, sečtení výkonové kapacity pracovníků v přímé péči, 

vytvoření grafu kapacity, a především ke skloubení jednotlivých harmonogramů prací všech 

pracovníků přímé péče do jednoho dokumentu SD/4/2017 Harmonogram prací – popis, do kterého 

jsme dali kapacitu přímého výkonu do souladu s nasmlouvanými úkony dle aktuálních IP. Pro 

efektivní řízení jsme si naplánovali pořízení tabletu, kde budou jednotliví pracovníci vidět okamžitý 

rozpis prací – kdo, co, u koho a kdy. Tím se ušetří papír a pracovníci budou okamžitě v obraze. Do 

nové excelové tabulky F/10/2014/@ Harmonogramy prací byl přenesen časový harmonogram aktivit 

jednotlivých klientů s vazbou na konkrétní pracovní tým označený barvou. Uvedené personálně 

kapacitní dokumenty jsme následně testovali a zpřesňovali. Jejich vytvořením jsme si definovali 

kapacitu našeho zařízení ve vztahu k náležité péči o naše klienty, čímž máme podklad pro jednání 

s Krajem vzhledem k potřebnému finančnímu krytí provozu našeho Domova, ale i „pravomoc“ 

odmítnout žadatele z kapacitních důvodů. Harmonogramy prací ve formě záznamů jsou spravovány 

v rámci registratury Z/1/2017 Harmonogramy prací.“ 

 

„Prvotní verze harmonogramu vznikla bez účasti pracovníků v sociálních službách tak, že byla 

použita data z individuálních plánů. Tím vznikla potřeba aktualizovat individuální plány. Jednalo se 

především o časové úseky jednotlivých činností (u některých uživatelů byly časy některých činností 

nadhodnoceny). V druhé fázi došlo průběžně k aktualizaci individuálních plánů a zároveň 

k aktualizaci harmonogramu, na kterých se podíleli pracovníci v sociálních službách a zdravotní 

sestry. Byly jasně stanoveny časy jednotlivých činností u jednotlivých uživatelů, z čehož vyplynula 

denní kapacita pracovníka v sociálních službách (z 11 hodinové směny je naplněno 9 hodin činnostmi 

+ administrativa). V některých dnech není možné naplnit konzultanty doporučená procenta 

administrativy. Při prvotním zpracování se do harmonogramů zapracovávaly pouze činnosti 

jednotlivých uživatelů vycházející z individuálních plánů, postupně byly harmonogramy doplněny o 

činnosti vyplývající z provozního řádu (např. mytí a desinfekce toaletních křesel, mytí termosek, mytí 

a dezinfekce povrchu nočních stolků uživatelů, úklid prádla aj.). Nejdříve byly harmonogramy pro 

pracovníky vytištěny, ale vzhledem k jejich časté aktualizaci se papírová forma neosvědčila. 

V současné době je používána elektronická verze harmonogramů, jelikož jsou neustále aktualizovány 

v souvislosti s aktualizováním individuálních plánů.  

Harmonogramy musí být vyrovnané s personální kapacitou služby, kterou kontroluje vedoucí 

služby v elektronické Tabulce IP.“  

 

Dalším důležitým tématem v tomto modulu byla aktualizace OPEP č. 6 a s ním souvisejících 

popisů činností: 
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Schéma OPEP 6 (Koldinská, Veselka – IMOSH Chytré služby) 

 

 
 

Někteří poskytovatelé převzali schéma procesu OPEP 6 tak, jak bylo konzultanty předloženo, 

někteří si jej upravili, dle svých potřeb. Například došlo k oddělení činnosti Řízení a monitoring do 

samostatné směrnice, která reflektovala již organizací zpracované dokumenty, například Provozní a 

Organizační řád apod. Většina poskytovatelů, kteří se účastnili projektu, rovněž využila stejnou formu 

zpracování popisů jednotlivých činností jako v prvním modulu. 

 

Zde uvádíme největší dilemata ve způsobech zpracování popisů jednotlivých činností: 

 Způsob, jak pojmout popisy činností vzhledem ke stávající dokumentaci v organizaci – 

aktualizovat či vytvořit nová pravidla? 

 Kde začíná a kde končí činnost zavedení služby (přesah do jednání se žadatelem, popř. do 

modulu personálního řízení) – způsoby jejího uchopení. 

 Vysvětlení pojmů aktualizace a revize individuálních plánů a jejich používání v praxi – 

způsoby práce s těmito pojmy a jejich rozdílný obsah. 
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 Jak začlenit do rozsáhlé činnosti poskytování služby související požadavky a další rozsáhlá 

témata, např. ochranu práv nebo pravidla pro podání stížností apod. 

 Způsob popisu činnosti monitoring a kontrola. 

 

Zde uvádíme některé příklady způsobů řešení těchto témat poskytovateli v rámci projektu: 

Způsob zpracování popisů jednotlivých činností 

 Zpracovat jednotlivé karty OPEP 6, do kterých promítneme naši dobrou praxi + nové postupy 

Variantou byla rozsáhlá aktualizace směrnice na kontrolní činnost a dále aktualizace směrnice na 

individuální plánování, kam bychom zakomponovali vytvoření plánu kompenzační podpory. 

Rozhodli jsme se pro vytvoření nového metodického materiálu, který se nám po praktické stránce 

jeví užitečný a srozumitelný.   

Aktualizace uvedených směrnic měla v sobě riziko, že směrnice nakonec překombinujeme a 

celkově se nám aktualizace zdála složitější a méně efektivní.“ 

 

„V rámci tématu modulu Řízení služeb byla řešena revize stávajícího procesu Poskytování 

služby, který je identifikován v naší organizaci jako jeden z hlavních procesů. V rámci porovnání 

stávající praxe s objektivizovanými postupy efektivní praxe předloženého konzultanty bylo 

v řešitelském týmu diskutováno a přistoupeno k optimalizaci stávajícího procesu Poskytování služby 

službu v těchto oblastech:  

1. revize názvů činností – v porovnání s OPEP byly některé stávající používané názvy shledány 

složité a nepřehledné nebo nevypovídající popisované stávající praxe, došlo ke sloučení dvou 

dříve samostatných činností, byla zavedena činnosti Řízení, monitoring a kontrola (viz modul 

Vyjednání kontraktu)  

V rámci revize názvů se řešitelský tým rozhodl ponechat stávající název procesu (dobře 

zavedený stávající název Poskytování sociální služby oproti Řízení služeb)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změny v rámci optimalizace procesu: 

• Změna názvů činností 

• Změna diagramu procesu 
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• Doplnění rozhodovacího diagramu 

• Doplnění procesu Řízení, monitoring a kontrolu 

• Změna výstupů jednotlivých činností 

• Zavedení výsledků činností  

• Změna ve vstupu procesu v důsledku změny procesu Jednání se zájemcem o službu 

• Doplnění stávající metodiky o adaptační období, zavedení pojmů aktualizace, revize 

• Protokol z revize  

2. Zaveden pojem Kapacita služby v rámci procesu Poskytování sociální služby – sběr času 

přímého výkonu pracovníka u každého uživatele a zároveň souhrnně pro celou organizaci 

v přehledné tabulce – doposud se tato informace v rámci procesu neřešila, nyní je počítáno se 

zjištěním této informace u všech uživatelů služeb a tato informace je propojena při uvolnění 

kapacity pro nově příchozího uživatele v rámci Jednání se zájemcem o službu (viz Jednání se 

zájemcem o službu), pracovníci před zahájením poskytování služby vědí, jaká bude potřeba 

kapacita jejich výkonu při práci s uživatelem, již dopředu před zahájením poskytování služeb 

jsou s informacemi o uživateli seznámeni. Dříve tyto informace měli nepřesné, předání 

informací o uživateli nebylo metodicky zakotveno. Nyní jsou s informacemi předem 

seznámeni a dokážou s nimi pracovat ve svém harmonogramu práce. V rámci jednání o 

kapacitě, byl ujasněn způsob záznamů ošetřovatelské péče – úkony prováděné všeobecnými 

sestrami, které byly zahrnuty do sjednaných cílů spolupráce a je tak evidován i přímý čas 

výkonu práce všeobecné sestry na sjednaných úkonech.  

3. V rámci optimalizace procesu Poskytování sociální služby byly optimalizovány jednotlivé 

činnosti procesu a další relevantní dokumenty v souvislostí se zpracování požadavků 

zainteresovaných stran (např. zrušení dokumentu Rozvojový plán zařízení – není požadován 

žádnou zainteresovanou stranou, dokument 211_S_2005 převeden do řídících dokumentů a 

přejmenován na Vnitřní řízení organizace, došlo k úpravě dokumentu Veřejný závazek obou 

poskytovaných služeb), v rámci optimalizace požadavků zainteresovaných stran došlo také ke 

změně způsobu vedení evidence Smluv o poskytnutí služby sociální péče, která byla doposud 

vedena v ručně psané registratuře, po optimalizaci bude vedena elektronicky.  

4. Zavedení Cílů spolupráce do procesu, optimalizace formuláře Individuálního plánu – 

přehledné a efektivní vedení plánu, které zahrnuje zapracované požadavky zainteresovaných 

stran – přehled o časové náročnosti výkonu u uživatele, zapracování požadavků GDPR, 

zahrnuje přehledné rozdělení činností, sjednaných cílů spolupráce a popis nepříznivé situace 

žadatele-uživatele, Vazba na cíl – vyplývá z NSS – to v čem uživateli pomáháme, aby udržel, 

zlepšil se nebo již nemůže provést sám – nemusí být jen jeden – plní se v průběhu celého dne 

– nemusí být jen v oblasti péče ale i zajištění rozvoje dovedností 

5. Zavedení celkové revize individuálního plánu a ukotvení role uživatele jako řešitele a 

hodnotitele své nepříznivé sociální situace, ověřuje, zda individuální potřeby uživatelů jsou 

v souladu s Veřejným závazkem (principy služby, cíle organizace, okruh osob) a má 

návaznost na proces řízení kvality + požadavky zainteresovaných stran. 

6. V rámci poskytování služeb byly v individuálním plánu navázány činnosti dohodnuté 

spolupráce na činnosti garantované poskytovatelem – tak aby bylo jasné, že jsou uživateli 

poskytovány služby, které si sjednal, které organizace poskytuje a které vedou k řešení jeho 

nepříznivé sociální situace – které z ní vyplývají a uživatel je na základě svých schopností 

potřebuje, viz bod 4, v rámci garantovaných činností (Garantovaná nabídka sociální služeb) 

byly jednotlivé činnosti opatřeny kódem a byl specifikován obsah jednotlivých činností pro 

jasný přehled a jednotnost.“ 
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5.4.  Testování 
 

V této kapitole jsou uvedeny jen konkrétní příklady praxe poskytovatelů sociálních služeb 

z jejich testování v tomto modulu. 

Teoretický základ a sumarizace informací, která je společná pro všechny moduly, je z důvodu 

vyhýbání se duplicit uvedena pouze v kapitole „Testování“ u prvního modulu. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k testování – modul č. 2 

Příklady z praxe – způsob práce a zjištění poskytovatele s případnými příklady odezvy 

zainteresovaných stran v období testování řešených témat. Během testování tématu k příslušnému 

modulu docházelo často i k „dodatečné“ práci a tématech ostatních modulů. 

 Způsoby testování: 

o Do testování bylo zapojeno široké spektrum pracovníků – všechny pozice, které se 

na poskytování služby podílejí. 

o Pracovní postup a graf procesu byl testován z pohledu srozumitelnosti a 

použitelnosti na nově přijatých pracovnících.  

o Nová Garantovaná nabídka služeb byla testována formou dotazníkového šetření u 

klientů a rodinných příslušníků. 

o Během testování se u tabulky ZS zjišťovalo, zda jsou zahrnuty všechny důležité 

požadavky ZS, jak důležitý je pro organizaci uvedený požadavek ZS a zda zde 

nejsou duplicity (tj. zda stejná ZS se stejným požadavkem není uvedena víckrát). 

o Vedoucí přímé péče si v praxi osobně vyzkoušeli, zda časy jednotlivých úkonů a 

harmonogramy práce jsou reálně nastavené – tj. po dobu jednoho pracovního dne 

poskytovali přímou službu jednotlivým klientům dle nastaveného harmonogramu. 

Poté byly harmonogramy i časy testovány pracovníky přímé péče. 

 Pracovní postup, graf, formuláře apod.: 

o Různé 

 V době testování, byla pro vyhodnocení veřejného závazku vytvořena 

pomůcka s kontrolními otázkami. 

 V testovacím období byla zkoušena elektronická Evidence smluv o 

poskytnutí služby sociální péče na sdíleném úložišti. 

o Individuální plán: 

 Testování, zda formulář Individuální plán je dostatečně podrobný, pro získání 

potřebné míry informací k tvorbě IP, a dále plynulost jeho provázání na 

formulář Záznam ze sociálního šetření. 

 Při testování byl do pravidel, které klienti získávají při uzavírání smlouvy, 

začleněn zjednodušený a pro klienty srozumitelný popis ochrany práv osob 

klientů. 

 Na základě testování došlo ke zlepšení podoby formuláře Individuálního 

plánu: zavedení denní, týdenní, měsíční a roční kapacity, rozčlenění na 

„denní podporu“ a „pravidelně se opakující podporu“ (mimo každodenní 

frekvenci), byly přidány vazby na cíle spolupráce a kódy základních činností. 

Výsledkem je zvládnutí nasmlouvaných úkonů péče z IP pracovníky v přímé 

péči. 

 Na základě testování došlo k úpravě formuláře IP tak, aby vyhovoval nařízení 

EU ke GDPR (ochrana osobních údajů). 

o Výpočet kapacity a harmonogramy práce 
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 Tabulka pro výpočet kapacity je v prvé fázi vyplněna testovacími daty, pro 

testování funkčnosti a srozumitelnosti tabulky, způsobů a náročnosti práce s 

ní. Testovací data jsou postupně nahrazována skutečnými daty. 

 U tabulky Harmonogram práce se testovalo, jak podrobná data a určení 

časové osy je optimální a nejlépe vyhovující efektivnímu poskytování služby 

a zároveň naplnění oprávněných požadavků zainteresovaných stran. 

 Z testování vyplynulo, že harmonogramy poskytování služby musí být 

vyrovnané s personální kapacitou služby. 

 Na základě zjištění z testovacího období byla přijata některá opatření 

dotýkající se způsobu poskytování služeb - např. rozložení některých činností 

i na noční směnu apod. 

 Při testování bylo ověřováno, zda systém sběru informací o času trvání 

přímého výkonu pracovníka je funkční a zda se informace o časech zakládají 

na skutečnosti (konkrétní výkon poskytnutý konkrétnímu klientovi). 

 Tabulka ZS: 

o Tabulka ZS je vyplněna testovacími daty tak, aby bylo možné vyhodnotit její 

použitelnost, prospěšnost a možnosti způsobu práce s ní – např. testování možnosti 

filtrů, správnosti odkazů, názvy dokumentů. 

 

 

 

5.5.  Výsledky 
 

V případě modulu Řízení služeb jsme se u hodnocení výsledků zaměřili opět na zpětné vazby 

samotných poskytovatelů, zpětné vazby hodnotitelů získané při evaluaci a případné další zpětné 

vazby některých zainteresovaných stran, které byly v době zakončování projektu dostupné. Jak je již 

uvedeno v předchozích částech tohoto sborníku, v systému IMOSH Chytré služby je výsledek spojen 

vždy s vyhodnocením toho, jak zainteresovaná strana, která kladla na službu v dané oblasti oprávněné 

nebo z pohledu organizace důležité požadavky, hodnotí stav jejich naplnění v daném okamžiku. 

Chytré služby na základě této zpětné vazby porovnávají svůj předpoklad dobrého stavu plnění 

požadavků, který definovaly již v části důvody (formulovaný výsledek) a promítli jej do provádění 

činností ve svém systému a stav reálný vyřčený zainteresovanou stranou. Pokud dojde ke shodě 

předpokladu a reálného hodnocení stavu (postupů, výstupů či jiných parametrů požadavku) 

zainteresovanou stranou, je výsledek velmi dobrý a není potřeba praxi aktualizovat a organizace 

získává různé benefity, protože uspokojila požadavek zainteresované strany. Pokud tomu tak není je 

potřeba situaci vyhodnotit a poučit se z ní nebo začít společně se zainteresovanou stranou hledat 

přesnější definici naplnění požadavku a dle ní upravit předpokládaný formulovaný výsledek.  

Pokud se zaměříme na žádoucí výsledek tématu Řízení služeb, pak je jím bezpochyby 

spokojenost více zainteresovaných stran, které požadují takovou podporu klientů sociálních služeb, 

která je jasně a individuálně stanovena, prováděna v souladu s definovanými požadavky na 

poskytování služeb, podporuje v maximální možné míře řešení nepříznivé sociální situace klienta tak, 

aby tato byla vyřešena nebo bylo poskytováním služeb zajištěno její řešení směřující k sociálnímu 

začleňování nebo prevenci sociálního vyloučení klienta. Špatným výsledkem řízení služeb je naopak 

vedení klientů ke „konzumaci služeb“, která je bezcílná, nevede k řešení nepříznivé sociální situace, 

bez jasně stanovených parametrů, garancí, plošná a institucionalizovaná.  

Stanovení výsledků v projektu používanou metodologií a v takovém rozsahu, jak je s nimi 

pracováno v systému IMOSH Chytré služeb bylo pro organizace samozřejmě zpočátku obtížné a 

v rámci projektu jsme se všichni v této dovednosti snažili vzdělat, pochopit sladit a zlepšovat. 
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V dalších částech této kapitoly uvádíme konkrétní výsledky, kterých bylo v rámci řešených témat 

souvisejících s řízením služeb dosaženo.   

 

Konkrétní příklady výsledků uváděné organizacemi zapojenými do projektu 
 

 Ujasněním si ZS a jejich oprávněných i neoprávněných požadavků jsme dosáhli vyjasnění 

této problematiky. V minulosti se stávalo, že pracovníci se při poskytování služby setkávali s 

požadavky ZS a nebyli si jisti, jak na ně a jestli vůbec na ně reagovat.  

 Jasné určení oprávněných požadavků ZS pomohlo vedení, ale v případě poskytování služby i 

PSS v jednání se ZS, a to především s pečujícími osobami a klienty.  

 Výsledek ve stanovení a výpočtu kapacity můžeme zatím zhodnotit jako přínos ve zvýšení 

znalostí práce s kapacitou – možným výpočtem, znalostí souvislostí apod., včetně získání 

prvního návrhu nástroje pro výpočet. V tuto chvíli cítíme, že upřesnění pojmu kapacity a práce 

s ní přineslo pozitivní ohlas u PSS, a to z důvodu, že nemusí mít obavu z přetížení vlastních 

možností při poskytování služeb klientům, že je mohou poskytovat kvalitně a reagovat na 

všechny opodstatněné potřeby klientů. 

 Harmonogramu stacionáře na jednotlivé dny (pro pracovníky) se jeví jako dobrý nástroj pro 

řízení pracovního výkonu pracovníků, usnadnění práce pro koordinátora služby i 

pracovníky. 

 V organizaci byla stanovena kapacita přímého výkonu. V provozu a v praxi jsou zavedeny 

tabulky výpočtů přímé výkonové kapacity služby.  

 Individuální plány klientů obsahují časově ohodnocenou potřebnou podporu. Z těchto plánů 

jsou data převedena do tabulky, ze které je patrné, kolik času spotřebuje zajištění stávajících 

potřeb klientů. Z těchto výpočtů jsou tištěny harmonogramy, které mají k dispozici 

pracovníci. Každý pracovník má na starosti skupinu cca 4 klientů, a má k dispozici jak jejich 

jednotlivé přehledy úkonů s časovým ohodnocením, tak celkový harmonogram skupiny. Tato 

praxe ještě není plně v současné době usazena a dále se pracuje na jejím zafixování.  

 Dosáhli jsme toho, že máme metodický materiál pro řízení přímého výkonu služeb, který je 

srozumitelný a návodný. Materiál je určený především pro střední management přímé péče a 

sociální pracovnice. Uvedení pracovníci hodnotí materiál kladně, především jako dobrý 

nástroj pro plnění požadavků dalších zainteresovaných stran, materiál umožňuje postupovat 

systematiky, je zřejmé, kdo a co v jaké oblasti má na starosti a jak má postupovat.  

 Výsledkem je plánování a rozdělení pracovního dne dle struktury garantované kapacity 

přímého výkonu (Plánovaná kapacita, operativní kapacita, rezervní kapacita, ostatní činnosti). 

Lepší garance plnění individuálních plánů klientů. Zajištění lepší organizace a chodu úseků 

přímé péče. 

 Zainteresované strany jsou velmi spokojené, vědí, jak mají vypočítat výkonovou kapacitu – 

mají dostatek pádných argumentů při vyjednávání poskytování služby novému klientovi, ale 

i stávajícímu. Dále má paní ředitelka podklad při jednání se zřizovatelem ve věci navyšování 

počtu pracovníků, nebo při snižování (navyšování) kapacity jednotlivých služeb. 

 Zavedli jsme do praxe novou garantovanou nabídku služeb. Nastavili jsme harmonogramy 

práce pro PSS, které jsou sestaveny z požadavků klientů v IP a odpovídají garantované 

nabídce služeb.  

 Novým systémem porad jsme zkvalitnili předávání informací v týmu.  

 „Zaznamenali jsme posun ve vnímání služby pracovníky i vedením – od zdravotnického 

pohledu k sociálnímu, zároveň spolu obě složky lépe spolupracují, setkávají se na 

pravidelných poradách“. 
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 Začalo se pracovat dle harmonogramů – harmonogramy jsou nastaveny pro každou skupinu 

klientů na každý den, vždy ráno jsou do harmonogramu zaznamenány aktuální změny. Pokud 

něco z harmonogramu neproběhne, je to zaznamenáno. Harmonogramy jsou vedeny 

elektronicky i v tištěné podobě. V současné době jsou akceptovány pracovníky. 

 Vnímáme posun v přístupu ke klientům – je více partnerský, klienti jsou více zapojeni do 

plánování. 

 Změnou jsme dosáhli toho, že máme aktualizovaný operační manuál podle skutečnosti a 

mohou podle něho pracovníci postupovat v případě potřeby. Zároveň máme přehledný graf 

odpovídající realitě průběhu poskytování služby, ve kterém jsou zaznamenány odkazy na 

konkrétní dokumenty (operační manuál, metodiky operačního manuálu) a kapitoly těchto 

dokumentů, ve kterých jsou popsány jednotlivé kroky a výstupy průběhu služby. 

V současném grafu jsou zaznamenány konkrétní kroky od jednání se zájemcem až po 

ukončení služby a varianty, které mohou v průběhu plánování služby nastat. 

 Zainteresované strany, konkrétně požadavky vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., 88 g) 

budou při případné inspekci z MPSV spokojeni, neboť můžeme předložit zpracovaný graf a 

související postup, který přehledně popisuje průběh poskytování služby sociálně terapeutické 

dílny. Máme k dispozici také aktualizovanou metodiku, která odpovídá skutečnosti 

poskytování služeb. 

 Vedení organizace je spokojené, neboť je zřejmé, že se služba stále rozvíjí, pracuje se 

průběžně na aktualizacích metodik nebo vytváření nových dokumentů a tím se zvyšuje její 

samotná kvalita. 

 Dosáhli jsme toho, že v současné době máme funkční garantovanou nabídku, ve které je 

stanoveno, co jsme v rámci služby schopni nabídnout a realizovat. Jsou zde popsány konkrétní 

činnosti, prostorové a personální možnosti služby. Garantovaná nabídka je zpracována 

v souladu s požadavky zainteresovaných stran a s potřebami organizace, zapadá do struktury 

dokumentace v organizaci a zohledňuje současnou podobu služby. 

 Máme zpracovaný plán kontrol na období jednoho roku a popsanou prováděcí metodiku, 

jsme lépe připraveni na dokladování plnění požadavků ZS. V grafu Vyjednávání a 

poskytování služby máme zapracované činnosti monitoring a kontrola. 

 Máme zpracovaný plán porad a supervizí a popsanou prováděcí metodiku. 

 Dosáhli jsme lepšího popisu činností, dle kterého mohou pracovníci postupovat a zajistí 

dlouhodobé 

a efektivní poskytování služeb klientům. Ceněným přínosem je i přidání kontrolních 

mechanismů, které nám pomohou zefektivnit přehodnocování poskytované sociální služby.  

 Výsledkem je spokojenost ZS se splněním jejich požadavků. Došlo ke změnám stavů, které 

dokládají naplňování požadavků ZS. Splnění požadavků ZS zjistíme v měřitelných kritériích, 

interním a externím ověřováním, denním kontaktem se ZS nebo zjišťováním spokojenosti 

pracovníků, klientů a příbuzných dotazníkovým šetřením.  

 Na základě stanovení kapacity jsou personál i vedení spokojeni s dostatkem pracovních sil. 

Definovali jsme si kapacitu našeho zařízení ve vztahu k náležité péči o naše klienty, čímž 

máme podklad pro jednání s KÚ vzhledem k potřebnému finančnímu krytí provozu. Na 

základě zjištěné kapacity máme lépe podloženo odmítnutí žadatele o službu z kapacitních 

důvodů. Pracovníci mají lepší přehled o svých povinnostech.  

 Spokojenost ZS – klienti mají přehledný IP, vedení má dostatek personálu pro výkon služby 

(pokrytí všech nasmlouvaných úkonů), pracovníci jsou spokojeni s dostatkem času na 

provedení úkonů péče. 

 Při vypracování popisu činností, tedy i celé metodiky řízení služeb jsme už čerpali ze 

zkušeností z minulého modulu. Tedy ze zkušeností, co se formy týká. Co se týká obsahu 
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popisu činností, to pro nás bylo v podstatě nové. Měli jsme představu, už před tímto modulem 

jsme se o jakousi strukturu v poskytování služeb snažili, ale opravdu to nebylo ono. 

 Naučili jsme se pracovat alespoň částečně systematicky, postupovat dle metodiky dobré 

praxe. Také jsme definovali rozdíl mezi pracovní rolí a pracovní pozicí. Pracovníci v přímé 

práci se naučili vykazovat svoji práci. Pochopili jsme, co vše patří do „řízení služeb“. 

 Obohatili jsme se opět o novou metodiku a popisy činností. Popis činností byl největším 

přínosem pro odborné a sociální pracovníky. Měli jsme jasně daná pravidla, jak postupovat 

při poskytování služby, kdy aktualizovat individuální plány nebo kdy provádět revize. Začali 

jsme lépe využívat Google kalendář a vytvořili jsme harmonogram služeb.  

 Dosáhli jsme přehledného zpracování požadavků zainteresovaných stran relevantních pro naši 

organizaci, víme, kdo a co po nás může požadovat a který požadavek považujeme za legitimní, 

víme, kde ho najdeme. Víme, že požadavky plníme. Předpokládáme, že přínos pro 

zainteresované strany spočívá v tom, že si uvědomujeme jejich požadavky a víme, jakým 

způsobem je naplňujeme. 

 Provedenými změnami jsme dosáhli zavedení efektivního systému poskytovaných služeb 

reagující na změny v NSS uživatele, dokážeme prokázat oprávněnost poskytnutých služeb 

uživateli, máme důkaz pro jednání se zájemcem o službu, máme v ruce důkazy o vytíženosti 

služby a využití kapacity pracovníků prostřednictvím sběru času přímého výkonu pracovníka 

a máme systém efektivně reagující na změny v požadavcích zainteresovaných stran. 

Výsledkem optimalizace procesu je i zefektivnění vedení evidence Smluv o poskytnutí služby 

sociální péče, která bude vedena elektronicky a bude pracovnicím dostupná na sdíleném 

serveru. 

 Došlo k podrobnému popisu jednotlivých pracovních činností pracovních pozic.  

 Požadavky zainteresovaných stran jsou zpracovány do pracovních činností i do kontrolní 

tabulky.  

 Bylo nově zavedeno Měsíční vyhodnocení IP, kdy klíčový pracovník vyhodnotí Průběžné 

záznamy uživatele a jednou za měsíc spolu se sociální pracovnicí a uživatelem provedou 

záznam v IP Měsíční vyhodnocení služby a tento záznam je všemi zúčastněnými podepsán. 

Jsou-li zjištěny změny, dochází k aktualizaci IP.  

 Bylo nově zavedeno Vyhodnocení po nástupu, kdy nejdéle do tří měsíců ode dne uzavření 

smlouvy dochází k vyhodnocení individuálního plánu, schůzku svolává sociální pracovnice, 

jednání je přítomen: uživatel, osoba určená uživatelem, sociální pracovnice, zdravotní sestra, 

klíčový pracovník, rehabilitačně - aktivizační pracovník, opatrovník / zástupce (je-li soudem 

určený), vedoucí služby. Jedná se o kompletní vyhodnocení plánu ve spolupráci s uživatelem 

(nepříznivá sociální situace, osobní cíle, pracovní postupy, rozvojové cíle, individuální plán 

rizik). Veškeré informace podané uživateli mu musí být srozumitelné. Výstupem je Záznam 

z vyhodnocení služby. Jsou-li zjištěny změny, dochází k aktualizaci IP. 

 Bylo upraveno Roční vyhodnocení - svolává sociální pracovnice v daném termínu (po 11 

měsících), jednání je přítomen: uživatel, osoba určená uživatelem, sociální pracovnice, 

zdravotní sestra, klíčový pracovník, rehabilitačně-aktivizační pracovník, opatrovník/zástupce 

(je-li soudem určený), vedoucí služby. Jedná se o kompletní vyhodnocení plánu ve spolupráci 

s uživatelem (nepříznivá sociální situace, osobní cíle, pracovní postupy, rozvojové cíle). 

Veškeré informace podané uživateli mu musí být srozumitelné. Výstupem je Záznam 

z vyhodnocení služby. Jsou-li zjištěny změny, dochází k aktualizaci IP. 

 Došlo k vyjasnění odpovědnosti dotčených pracovních pozic (zdravotní sestry x zdravotní 

sestry - koordinátorky; sociálního pracovníka - koordinátora x pracovníka v sociálních 

službách; sociálního pracovníka - koordinátora x účetní x ekonomky; ekonomky x účetní). 
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 Byla zavedena Malá aktualizace – bez dodatku smlouvy, dochází ke změnám v četnosti 

činnosti, změna dne anebo hodiny poskytování a změna postupu činnosti; na podnět klíčového 

pracovníka, který vychází z průběžných záznamů; klíčový pracovník během měsíčního 

vyhodnocení Průběžných záznamů, které probíhá v přítomnosti uživatele, zjistí potřebu 

aktualizovat IP, o dané změně provede záznam v IP v tabulce Aktualizace služby klíčovým 

pracovníkem, kde danou změnu popíše. Následně projedná změnu sociální pracovnice s 

uživatelem, tento záznam všichni zúčastnění podepíší. Sociální pracovnice tento záznam 

okopíruje a předá uživateli, aby i uživatel měl aktuální znění IP.  

 Nově zavedená Velká aktualizace – jednání dojedná sociální pracovnice v případě potřeby 

změny v IP, jednání je přítomen uživatel, osoba určená uživatelem, sociální pracovník, 

zdravotní sestra, klíčový pracovník, rehabilitačně-aktivizační pracovník, vedoucí služby, 

opatrovník (pokud je určený);  jedná se o kompletní změny v plánu ve spolupráci 

s uživatelem, veškeré informace musí být srozumitelné; z tohoto jednání vzniká Záznam 

z aktualizace služby, který podepíší všechny zúčastněné strany; vznikne nový IP. 

 Nově pracujeme s elektronickou registraturou, Průběžné záznamy, do které pracovníci 

zapisují veškeré odchylky od naplánovaného stavu. 

 Ukončení služby / smlouvy - pracovní postup byl kompletně aktualizovaný, především 

pracovní postup v případě úmrtí uživatele. 

 Byl nově nastaven postup pro uchovávání opiátových léčiv. 

 Došlo k vyjasnění odpovědnosti dotčených pracovních pozic (zdravotní sestry, zdravotní 

sestry - koordinátorky, sociálního pracovníka- koordinátora, pracovníka v sociálních 

službách, účetní, ekonomky, ředitele. 

 Výsledkem je mimo jiné zjištění, že pracovníci jednoho patra jsou více vytížení, než 

pracovníci druhého patra. Následně došlo k vyváženému rozložení pracovníků po 

jednotlivých patrech / směnách.  

 Individuální plány uživatelů jsou díky harmonogramu kvalitněji aktualizovány a naopak.  

 Pracovník v sociálních službách má jasně stanoveny činnosti, které u jednotlivého uživatele 

vykonává. V případě, že uživatel požaduje poskytnutí služby nad rámec individuálního plánu, 

činnost provede pouze v případě, že má dostatek volného času a pokud uživatel danou činnost 

nezvládá. Pokud dojde ke zhoršení zdravotního stavu uživatele, pracovník je poučen, že má 

stav hlásit zdravotní sestře a provést zápis v Průběžných záznamech. Zdravotní sestra ve 

spolupráci se sociálním pracovníkem – koordinátorem učiní daná opatření, zaznamená změny 

do harmonogramu, byť i dočasně.  

 Harmonogram slouží ke zjištění uvolněného času pracovníka v sociálních službách, když je 

některý z uživatelů hospitalizovaný. Tento uvolněný čas lze pak využít pro jiného žadatele, 

dopracování administrativy apod.  

 Vedoucí pracovník přesně ví, kde se který pracovník nachází a efektivněji kontrolovat, zda 

byly činnosti provedeny v souladu s harmonogramem a Individuálním plánem.  
 

 

Výsledky vyplývající ze zpětných vazeb hodnotitelů získané v rámci závěrečných evaluací  

Výsledky evaluace – 2. modul: Řízení služeb 

 

Rekapitulace organizací, u kterých proběhla evaluace  

2. modul Řízení služeb 

Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.     

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  
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Domov Justynka Hronov 

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

Fokus Vysočina  

Křesadlo, z.ú. 

Pečovatelská služba Chotěboř 

Domov u studánky, Anenská studánka 

Domov sv. Josefa Žireč 

 

Graf 2: Výsledky evaluace – 2. modul:  

 

 

 

Komentář k výsledkům uvedeným v grafu:  

Evaluace 2. modulu proběhla u všech 9, v projektu zúčastněných organizací.  

 2 organizace z 9 získaly Certifikát 1. stupně: „O účasti v projektu“. 

 4 organizace z 9 získaly Certifikát 2. stupně: Stříbrný certifikát systému IMOSH Chytré 

služby – modul 2 „Na dobré cestě“. 

 3 organizace z 9 byly oceněny Certifikátem 3. stupně: Zlatý certifikát systému IMOSH Chytré 

služby – modul 1 „Mistr“ a zároveň získalo plnohodnotný systémový certifikát IMOSH 

Chytré služby pro MSZ6 Řízení služeb. Organizace, které dosáhly tohoto vynikajícího 

výsledku, uvádíme v tabulce níže. 

 

 

Organizace, kterým byl udělen systémový certifikát  

IMOSH Chytré pro MSZ 5 Vyjednání kontraktu 

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

Křesadlo, z.ú. Hradec Králové 

 

 

 

33%

45%

22%

Výsledky evaluace - 2. modul
"Řízení služeb"

Certifikát 3. stupně Certifikát 2. stupně Certifikát 1. stupně
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5.6.  ZZZ 
 

Zkratkou ZZZ označujeme zkušenosti, znalosti, zlepšení a obecně všechno podnětné a 

zužitkovatelné, co realizace projektu přináší.  

V této kapitole jsou uvedeny jen konkrétní příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb 

z jejich ZZZ v tomto modulu. Teoretický základ a sumarizace informací, která je společná pro 

všechny moduly, je z důvodu vyhýbání se duplicit uvedena pouze v kapitole „ZZZ“ u prvního 

modulu. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k ZZZ – modul č. 2 

 Zjistili jsme, kolik kapacity nám zabíralo, že jsme se věnovali neoprávněným požadavkům 

 Uvědomili jsme si, že některé požadavky vedení a zákona na PSS nebyly zcela naplňovány. 

 Zjistili jsme, že je třeba jinak zaměřit vzdělávání pracovníků. 

 Odhalili jsme, kdy může docházet k přetížení pracovníků a snížili tím riziko nekvalitní 

služby a nedodržení garance 

 Posílily se kompetence středního managementu: zavádění nových postupů: předávání 

informací, rozhodování apod. 

 Dochází k zavalení pracovníků informacemi 

 Potřebujeme průběžné konzultace s IT odborníkem (např. jak propojit databázi pracovních 

pozic a výkonové kapacity) 

 Průběh činnosti PSS dostal pevný řád. 

 Ukázalo se, některé pracovní pozice zajišťovaly jim nepříslušející požadavky 

zainteresovaných stran. 

 Rodiny se lépe orientují v práci jednotlivých pracovníků, prohlubuje se vztah klíčového 

pracovníka s uživatelem a rodiny s organizací (důsledky vyhodnocení IP v projektu) 

 Došlo k jasnému vymezení pojmů vyhodnocení a aktualizace individuálního plánu. 

 Máme jasnou představu o tom, jakého nového uživatele můžeme do služby přijmout. 

 Vedoucí pracovníci získali jasný přehled o kapacitě pracovníků díky harmonogramům 

práce. 

 Když vzniknou nové nástroje (např. harmonogram práce), je třeba víc komunikovat 

s pracovníky, vysvětlovat význam a zdůrazňovat výhody. 

 Naučili jsme se pracovat s Excelem a používat spoustu nových funkcí! 

 Když se pracuje na garantované nabídce, je dobré probrat se všemi pracovníky, jak má 

služba vypadat, co od ní kdo očekává, jaké činnosti by měli být v STD poskytovány. 

 Když výsledek vypadá jednoduše, neznamená to, že za ním není hora práce a času. 

 Projít modulem může být drsné a stresující, ale stojí to za to. 

 

 

 

5.7.  Příspěvky organizací z praxe k modulu č. 2 – Řízení služeb 
 

V následujících podkapitolách jsou příspěvky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kteří 

se účastnili projektu. Příspěvky reflektují témata, průběh, výstup, výsledky a poučení se. Jsou 

zaměřeny na popis a vyhodnocení jejich práce v příslušném modulu (včetně ZZZ: zkušenosti, zážitky, 

zlepšení), o které se s vámi chtějí podělit.  

Ne všichni poskytovatelé rozdělili své příspěvky dle jednotlivých modulů. Někteří z nich řešili 

téma z komplexnějšího pohledu napříč modulu – tyto příspěvky jsou pak v samostatné kapitole. 
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5.7.1. Domov Justynka, Hronov  
 

Téma: (2. modul)  

 Požadavky, důvody 

 Databáze pracovních pozic 

 Stanovení kapacity DO Justynka 

 Harmonogram prací 

 Proces vyjednání, plánování a řízení služby 
 

V rámci projektového modulu Chytrých služeb č. 2 „Řízení služeb“ jsme se dlouho zamýšleli 

nad jeho obsahem. Tento modul byl opravdu hodně náročný, protože nám chyběl základ. Na rozdíl 

od modulu č. 1, kdy jsme jen systémově předělávali či dotvářeli dokumenty, zde jsme začínali 

v podstatě od nuly.  

Nejprve jsme si museli vydefinovat zásadní zainteresované strany s jejich požadavky, které jsme 

zapracovali do dokumentu Požadavky, důvody. Součástí dokumentu je uvedení požadavků/důvodů, 

výstupy (dokumenty), výsledky, interní a externí ověření, zodpovědnost a související 

požadavky/souvislosti. Testováním jsme si postupně zjišťovali, jaká důležitá zainteresovaná strana 

nám ještě chybí, nebo která se svým požadavkem není pro nás tolik zavazující a nemusí být uvedena. 

Dokument je každopádně pro nás souhrnem požadavků, které musíme vzhledem k udržitelné kvalitě 

služeb respektovat. 

Dalším krokem bylo zrevidování struktury formuláře Individuálního plánu klientů (dále jako 

IP), aby se dalo se zaznamenanými údaji konstruktivně pracovat ve vztahu k personálnímu zajištění, 

základním činnostem i času přímého výkonu pracovníků. Vedle Denního plánu podpory byla 

vytvořena tabulka Pravidelně se opakující plán podpory. V rámci Dalších informací bylo doplněno: 

Specifika ubytování, Specifika stravování, Komunikační rámec (způsob a specifika komunikace) a 

Kompenzační pomůcky (ve vlastnictví zařízení nebo klienta). Testováním formuláře se prokázalo 

opodstatnění doplněných oblastí, které nám přináší podrobnější pohled na potřeby a specifika 

uživatel. 

 Dále jsme směřovali ke zmapování kapacity zařízení vytvořením dokumentu Databáze 

pracovních pozic – schéma umístění pracovníků, kde jsme přehledně označili všechny pracovníky ve 

směně v pracovních dnech, o víkendech, svátcích, stanovenou pracovní dobu, přestávky v práci a 

délky pracovních úvazků. Tím vznikl nový přehledný dokument – umístění pracovních pozic, který 

harmonizuje s výpočtem kapacity. Při tvorbě výpočtu kapacity i nového histogramu jsme si vyjasnili 

především umístění pracovníků – pro naši organizaci bylo přínosné rozdělit umístění pracovníků na 

jedno pracoviště (přestože jsou 3 patra) – organizační jednotka Z 1 - zdravotní (zdravotníci) a 

organizační jednotka S 1 - sociální (pracovníci v sociálních službách). Pro výpočet kapacity přímého 

výkonu jednotlivých pracovních pozic byl vytvořen excelový dokument Stanovení kapacity DO 

JUSTYNKA. Dále bylo zapotřebí vyjasnit si především důvod, proč je důležité vytvářet individuální 

harmonogramy prací, zpřesnit plány činností tak, aby byla možnost samostatně plánovat denní, 

týdenní, měsíční a roční výkon. Bylo nutné přenést sjednané služby z individuálních plánů (dále jako 

IP), čímž bylo třeba upravit denní podporu a podporu s jinou frekvencí, nepravidelné úkony a jak již 

bylo zmíněno, byly přidány vazby na cíle spolupráce a kód základních činností. Zpočátku jsme se 

bránili dalšímu papírování, ale brzy jsme pochopili, že informace o jasně deklarované výkonové 

kapacitě týmu nám poslouží především k tomu, že můžeme odmítat žadatele z důvodu naplněné 

kapacity. Proto došlo k výpočtu celkové kapacity sjednaných služeb v IP klientů, sečtení výkonové 

kapacity pracovníků, vytvoření grafu kapacity, a především ke skloubení jednotlivých harmonogramů 

prací všech pracovníků přímé péče do jednoho dokumentu Harmonogram prací - popis, do kterého 
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jsme dali kapacitu přímého výkonu do souladu s nasmlouvanými úkony dle aktuálních IP. Pro 

efektivní řízení jsme si naplánovali pořízení tabletu, kde budou jednotliví pracovníci vidět okamžitý 

rozpis prací – kdo, co, u koho a kdy. Tím se ušetří papír a pracovníci budou okamžitě v obraze. Do 

nové excelové tabulky Harmonogramy prací byl přenesen časový harmonogram aktivit jednotlivých 

klientů s vazbou na konkrétní pracovní tým označený barvou. Uvedené personálně kapacitní 

dokumenty jsme následně testovali a zpřesňovali. Jejich vytvořením jsme si definovali kapacitu 

našeho zařízení ve vztahu k náležité péči o naše klienty, což umožňuje lepší vyjednávání o finančních 

prostředcích na Kraji v návaznosti na příp. zvýšení počtu personálu v přímé péči, ale i „pravomoc“ 

odmítnout žadatele z kapacitních důvodů.  

V procesním dokumentu Proces vyjednávání, plánování a řízení služby bylo nutno doplnit 

(inovovat) graf činností o nové činnosti, jako je: Zavedení služby, Aktualizace a revize IP a Řízení, 

monitoring, kontrola (služby). Přidané činnosti jsme následně testovali v provozu Domova a 

vylepšovali jejich popis v procesním dokumentu. Přínosem je přidání kontrolních mechanismů, které 

nám pomohou zefektivnit přehodnocování poskytované sociální služby. 

Musíme podotknout, že celkově nám zpracování modulu řízení služeb zabralo opravdu hodně 

času. 

 

 

 

5.7.2. Křesadlo Hradec Králové, z. ú.    
 

Téma: Tabulka zainteresovaných stran, Metodika řízení služby 

 

Při výběru témat jsme vycházeli ze zkušeností práce na modulu vyjednání kontraktu. Našim 

cílem bylo zkvalitnit poskytnutí služby a postihnout tuto oblast komplexněji, utříbit informace a 

zavést systém v řízení služeb. Dále jsme chtěli zavést všechny činnosti procesu řízení služeb do praxe 

a dle nich postupovat. Také jsme chtěli mít zpracované všechny požadavky zainteresovaných stran. 

Důležité pro nás bylo i nastavení kontrol poskytovaných služeb. 

Bylo třeba si vyjasnit spoustu pojmů, jejich obsah a důležitost. Výklad požadavků 

zainteresovaných stran a jejich obsah jsme zpřesňovali a tvořili tak TZS pro modul řízení služeb. 

Současně jsme pracovali na Metodice řízení služeb, tedy na popisech všech činností tohoto modulu. 

Přijali jsme proces činností OPEP 6, což nám velice pomohlo v identifikaci činností. 

 

Přínos/specialita: komplexně zpracovaná témata. Jednotlivé činnosti popisované v Metodice 

řízení služeb jsme zavedli do praxe včetně nových dokumentů. Požadavky zainteresovaných stran 

jsme měli více propracované, více jsme jim rozuměli a uměli jsme s nimi lépe zacházet. Nejlépe se 

vše ukázalo na našich Individuálních plánech (IP). Vzhledem k těžké cílové skupině nebylo lehké 

nastavit vytvoření IP tak, aby byl jasně daný cíl, a zároveň jsme mohli respektovat aktuální psychické 

rozpoložení každého klienta. Toto se nám v praxi osvědčilo mimo jiné při řešení nepříznivé sociální 

situace klientů v rámci multidisciplinárních týmů. Sjednotili jsme si pohledy na problematiku řízení 

služeb, lépe si rozumíme v týmu. Metodiky nám jsou oporou, dávají nám strukturu. Řešení tématu 

posílilo kulturu naší týmové spolupráce. Máme větší schopnost vnímat poskytování a řízení služby v 

souvislostech, včetně schopnosti uvědomění si vazeb na další projektové moduly. 
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6. Vedení lidí – modul č. 3 
 

Vedení lidí

 
 

6.1.  Téma 
 

Vedení lidí je zaměřeno na zajištění požadované efektivity a výkonové kapacity hlavního procesu 

poskytování služby (viz OPEP 4 a OPEP 5) a dalších vedoucích, řídících a podpůrných procesů a 

činností v organizaci těmi „správnými lidmi“. V podstatě jde o to, aby měla organizace v každém 

okamžiku k dispozici optimální počet pracovníků s potřebnými kompetencemi, znalostmi, 

dovednosti a příslušnou odbornou způsobilostí, k zajištění všech vykonávaných činností 

s očekávaným výsledkem dosažení maximální míry uspokojení všech důležitých zainteresovaných 

stran a konkurenceschopnosti organizace na trhu sociálních služeb.  Modul vedení lidí se zabývá 

komplexním pohledem na problematiku procesu řízení lidských zdrojů, je nástrojem pro jeho aplikaci 

a nahlíží člověka (pracovníka, zaměstnance, spolupracovníka, člena týmu) z pohledu toho, že jeho 

největší hodnotou je to, když vytváří efektivním způsobem maximálně kvalitní hodnoty pro 

organizaci (a pro organizaci důležité zainteresované strany). K tomu, aby tak mohl činit v souladu 

s posláním organizace, potřebuje mít zajištěny korektní podmínky, individuální přístup, jasně daný 

smluvní rámec a profesionální vedení směrem k dosahování vizí, cílů a s nimi spojených výstupů a 

výsledků, které si organizace vytýčila nebo se k nim zavázala. 

V Chytrých službách při práci lidmi – pracovníky sehrává velmi důležitou roli kultura panující 

v organizaci. Proto je vedení lidí v systému IMOSH úzce propojeno na provazující modul „Kultura“.  

Samotné téma vedení lidí řeší problematiku obou přístupů k práci s lidmi v organizaci a zabývá se 

tedy jejich řízením i vedením. V neposlední se zaměřuje na vyrovnání se organizace s kolísáním 

poptávky a s ní spojeným tématem řízení kapacity přímého výkonu a garantování výkonu 

nasmlouvaných služeb klientům a zadavatelům, tedy osobám, které služby využívají, platí, hodnotí, 

kontrolují a jejich požadavky jsou také zásadními informacemi, nebo dokonce přímo parametry, které 

mají vliv na to, jak bude dimenzována organizační struktura. Modul bere v úvahu také potřebu 

stanovení té správné a navenek deklarované kapacity. Jako základní jednotkou kapacity v sytému 

IMOSH Chytré služby je stanovena hodinová kapacity přímého výkonu týmu, která je dále u 

některých typů služeb definována jako kapacita složená (např. kapacity přímého výkonu / počet lůžek 

/ počet kontaktů, okamžitá kapacita apod.).  

 

Témata řešená poskytovateli v tomto modulu: 

Harmonogram práce a kapacita - pracovníci 

Popis rolí 

Hodnocení pracovníků 
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Popis pracovních pozic a rolí 

Hodnocení a oceňování pracovního výkonu, vzdělávání, osobní rozvoj 

Soubor požadavků zainteresovaných stran 

Revize stávajícího procesu Řízení lidských zdrojů 

Popis pracovních pozic vztahujících se ke službě sociálně terapeutická dílna 

Zácvik nového pracovníka, hodnocení plánu zácviku v rámci hodnocení zkušební doby a 

vzdělávání pracovníka 

Zácvik zaměstnance, předpis a plán zácviku 

Profily pracovních míst rolí 

Hodnocení pracovníků 

Zlepšení zácviku nových pracovníků 

Proces řízení pracovního výkonu (revize činností a dokumentů) 

Aktualizace provázanosti zainteresovaných stran znázorněných v Organizační struktuře s nově 

definovanými požadavky a důvody 

Proces vedení lidí 

Aktualizace směrnic, které se vztahují ke standardům 9 a 10 v rozsahu OPEP 7 

Kontrolní systém 

Organizační kultura 

Organizační struktura, schéma, definování pozic a rolí 

Vedení lidí 

Profily pracovních míst 
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Komunikace a sdílení informací 

Organizační struktura 

 

 

 

6.2.  Důvody  
 

Aby mohla být jakákoli sociální služba poskytována, je nezbytné ji nejen dostatečně personálně 

zajistit, tedy mít dostatečný počet pracovníků na různé pozici, ale také pracovníky vést a řídit. Na 

celý proces vedení lidí od identifikace potřeby nového pracovníka přes zaškolení, hodnocení až po 

ukončení pracovního poměru jsou opět, jako v předchozích modulech, kladeny různé požadavky, a 

to jak požadavky externích zainteresovaných stran, tak požadavky zainteresovaných stran interních.  

 

Pro poskytovatele sociálních služeb je při identifikaci požadavků klíčový Zákon 108/2006 Sb. a 

vyhláška 50502006 Sb. – zejména příloha č. 2, tedy Standardy kvality. Ale do celého procesu z venku 

vstupují i další neopominutelné požadavky, například požadavky Zákoníku práce.  

 

Důležité interní požadavky formulují často sami zaměstnanci, ať už se jedná o pracovníky 

v přímé péči nebo ostatní pracovní pozice. Z jejich úst často zaznívá požadavek na srozumitelnost 

organizační struktury, jasný popis jejich pozice, role, přehlednost hierarchického uspořádání. 

Pracovníci také chtějí vědět, kdy, co, jak a komu mají poskytovat. Vedení organizací mají zájem na 

tom, aby pracovníci pracovali kvalitně a efektivně. Požadavky se v mnoha případech prolínají, pouze 

jsou „nasvěcovány“ z jiných úhlů.  

 

Poskytovatelé zapojení do projektu uváděli jako důvody pro práci na tématu Vedení lidí 

následující důvody:  

 Tématem jsme se zabývali, protože se nám nedaří dobře podchytit zaškolování nových 

zaměstnanců. 

 Současné hodnotící formuláře jsou nevyhovující, otázky nedávají měřitelné informace o 

kvalitě jednotlivých pracovníků 

 Pro pracovníky je problém hodnotit jiné lidi, aby jim to v budoucnu neuškodilo 

 Bylo by dobré mít ucelený systém – tzv. kuchařku pro přijímání nových pracovníků. 

 Celý proces vedení lidí chceme provázat do souvislostí od příchodu nového pracovníka 

po rozvázání smlouvy tak, aby z toho bylo zřejmé, jak se s každým pracovníkem pracuje, 

jak se řídí, vede, hodnotí, odměňuje, a to samozřejmě v souladu se všemi požadavky ZS. 

 Řešili jsme především požadavky ředitelky organizace a středního managementu: 

Efektivní zaškolování nových pracovníků, fungující systém hodnocení pracovníků, 

fungující systém dalšího kvalitního vzdělávání pracovníků, účinný adaptační proces u 

nových zaměstnanců, průběžné školení stávajících zaměstnanců v oblasti interních 

předpisů. 

 Chceme mít dostatek podkladů pro objektivní hodnocení zaměstnanců. 

 Důvodem pro vytvoření Harmonogramu pracovníků a stanovení kapacity pracovníků a 

jsou požadavky zainteresovaných stran: požadavky registrace - stanovení kapacity, 

požadavky pracovníků – nepřetěžování, dostatečný čas pro všechny pracovní činnosti 
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(administrativa), požadavky klientů – zajištění kvalitní sociální služby dle potřeb klientů 

(NSS), požadavky vedení – efektivní využití pracovníků a jejich pracovní doby, kvalita 

poskytované služby. 

 Chceme vědět, zda nedochází k permanentnímu využívání rezervní a operativní složky 

kapacity pracovníků pro přímý výkon a tím nedochází k tomu, že pracovníci nemají 

pracovní prostor pro další povinné činnosti související s pracovními povinnostmi. Nebo 

zda v opačném případě nedochází k nevytíženosti kapacity pracovníků.  

 V případě Harmonogramu chceme mít nástroj pro řízení denního pracovního výkonu 

práce pracovníků. Každý pracovník ví přesně, co v který čas provádí, vedení může lépe 

provádět kontrolu pracovního výkonu pracovníka a ulehčení koordinování denních 

činností pro koordinátora služby. Rozvržení pracovníků u klientů koordinuje pouze v 

případě nedostatku pracovníků z důvodu jejich nepřítomnosti. 

 Tématem jsme se zabývali z důvodu potřeby efektivní kontroly pracovníků a pracovních 

postupů. 

 Jedná se o požadavky ředitelky organizace (efektivní kontrolní systém) a středního 

managementu (podklady pro objektivní hodnocení pracovníků). 

 Důvodem pro výběr tohoto tématu byla nedostatečná práce s lidmi již ve fází výběru, až 

po fázi vzdělávání, hodnocení atd. Dosud nebyla stanovena jasná pravidla pro jednotlivé 

oblasti řízení lidských zdrojů. Nedostatečná práce se zaměstnanci i uchazeči vedla 

k nespokojenosti zaměstnanců až často k velké fluktuaci na nižších pozicích. Nová 

struktura, nové funkce a uchopení služby jako sociální ukázalo, že potřebujeme zpracovat 

profily pracovních míst v novém formátu s jasně vydefinovanou pracovní náplní a 

kvalifikačními předpoklady. Toto téma se týká požadavku MPSV jako zainteresované 

strany, a to konkrétně standardu č. 9 a). 

 Chceme, aby naše organizační struktura odpovídala realitě a pracovníci se v ní orientovali. 

 Chceme, aby každý pracovník podle popisu pracovní pozice věděl, co jeho práce obnáší. 

 Naši pracovníci mají i spoustu rolí – řidička, klíčový pracovník apod. – nemáme je 

popsané, a tak si to každý může vyložit po svém – vznikají tak nedorozumění. 

 

V tomto modulu se poskytovatelé více zaměřovali na požadavky interních zainteresovaných 

stran, tedy na požadavky vedení, pracovníků, ale také klientů. 

 

 

Příklady nejčastěji identifikovaných zainteresovaných stran a jejich požadavků, které 

zpracovávaly organizace v souvislosti s tématy 3. modulu Vedení lidí 

 

Externí zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

EU Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 

(2016/679) ze dne 27. 4. 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů 

Zákon č. 589/1992 Sb. O pojistném na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti 

Poskytovatel odvádí za své pracovníky 

všechny povinné srážky a odvody dle 

platných zákonů 

Inspekce sociálních služeb Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, a 

vyhláška 505/2006 Sb. (Standardy kvality)  
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Standard č. 9 a): Poskytovatel má písemně 

stanovenu strukturu a počet pracovních míst, 

pracovní profily, kvalifikační požadavky a 

osobnostní předpoklady zaměstnanců 

uvedených v § 115 zákona o sociálních 

službách; organizační struktura a počty 

zaměstnanců jsou přiměřené druhu 

poskytované sociální služby, její kapacitě a 

počtu a potřebám osob, kterým je 

poskytována. 

Inspekce sociálních služeb Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, a 

vyhláška 505/2006 Sb. (Standardy kvality)  

Standard č. 9 b): Poskytovatel má písemně 

zpracovánu vnitřní organizační strukturu, ve 

které jsou stanovena oprávnění a povinnosti 

jednotlivých zaměstnanců;  

(popisy pracovních rolí, popis pracovních 

činností) 

Registrační orgán § 109-110 Splnění kvalifikačních 

předpokladů Sociální pracovník 

Zřizovatel Mít informaci o personálním zajištění služby 

Zřizovatel Služby jsou personálně zajištěny 

odpovídajícím způsobem 

Hygiena Mít zpracovaný provozní řád 

Hygiena Postupovat ve všech provozech v souladu 

s relevantními normami 

Závodní lékař Mít žádost o provedení prohlídky pracovně 

lékařské péče 

Rodinní příslušníci uživatele Péče je zajištěna kvalifikovaným personálem 

 

 

 

Interní zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Ředitel Mít dostatek kvalifikovaného personálu, 

vědět, kolik ho potřebuje. 

Zaměstnanci Požadavek na plnění všech zákonných 

nároků. 

Sociální pracovník Vědět, jaká je jeho pracovní náplň, jaké má 

povinnosti. 
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Uživatel Vědět, kdo je jeho klíčový pracovník. 

Uživatel Mít péči zajištěnou odpovídajícím 

personálem. 

Uživatel Vědět, na koho se může obracet v různých 

záležitostech (sociální, zdravotní apod.). 

Pracovník v sociálních službách Mít zajištěné další vzdělávání. 

Pracovník v sociálních službách Mít pravidelně supervizi. 

Pracovník v sociálních službách Vědět, jaké má povinnosti. 

Pracovník v sociálních službách Vědět, na které poradě se co řeší. 

 

 

Příklad z praxe: Ukázka zpracování tabulky zainteresovaných stran – Vedení lidí 
Defino

vané 

strany 

Požadavky 

zainteresovaných 

stran 

Formulovaný 

výsledek 

Způsob 

ověření 

dosažení 

výsledku 

Výstupy 

EU Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady 

EU (2016/679) ze 

dne 27.4.2016 o 

ochraně fyzických 
osob v souvislosti se 

zpracováním 

osobních údajů a o 

volném pohybu 

těchto údajů 

Poskytovatel má 

zpracována pravidla 

o způsobu 

shromažďování a 

nakládání s osobními 

údaji 

zainteresovaných 

stran 

Analýza 

dokumentů 

Analýza 

registratur 

Kontroly bez 

závad 

68_Ř_2012 4ŘP Řízení 

kvality 

77_Ř_2018 Ochrana 

osobních údajů 

Zákon  Zákon 108/2006 Sb., 

o sociálních 

službách, a vyhláška 

505/2006 Sb. 

(Standardy kvality)  

Standard č. 9 a)   

Poskytovatel má 

písemně stanovenu 

strukturu a počet 

pracovních míst, 

pracovní profily, 

kvalifikační 

požadavky a 

osobnostní 

předpoklady 

zaměstnanců 

uvedených v § 115 

zákona o sociálních 

službách; 

organizační struktura 

a počty zaměstnanců 

jsou přiměřené druhu 

poskytované sociální 

služby, její kapacitě a 

počtu a potřebám 

osob, kterým je 

poskytována. 

Analýza 

dokumentů a 

osobních 

složek 

pracovníků  

Hodnocení 

kvality a 

efektivity 

poskytovaný

ch služeb 

Evaluace a 

hodnocení 

Individuálníc

h plánů  

26_Ř_2004 Organizační 

řád 

68_Ř_2012 4ŘP Řízení 

kvality 

63_Ř_2012_DS 2H 

Poskytování sociální služby  

64_Ř_2012_DOZP 2H 

Poskytování sociální služby 
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6.3.  Způsoby 
 

V tomto modulu Řízení lidí byla přednostně řešena témata, která byla pro poskytovatele často 

nová, například běžně měli poskytovatelé popsány profily pracovních pozic, ale nebyly popsány 

profily pracovních rolí. Vůbec způsob práce s rolemi v organizacích byl provázen mnoha diskuzemi. 

Neméně důležité bylo zvolení způsobu, jak se poprat s pojmy odpovědnost a pravomoc, a to i v již 

zpracovaných profilech pracovních míst. Například všichni jsme se na společném setkání shodli, že 

individuální plán klienta je nesmírně důležitým dokumentem pro poskytování služeb, stačilo však 

vznést dotaz – kdo v organizaci zodpovídá za obsah individuálního plánu? A rázem se strhla debata, 

kdo za tento dokument v organizaci vlastně nese odpovědnost. Častou odpovědí bylo: „klíčový 

pracovník“. OK, dobře a jaké k tomu má klíčový pracovník pravomoci obsah individuálního plánu 

ovlivnit? To již tak jednoznačné nebylo, vlastně vůbec žádnou. 

 

Většina organizací, které se projektu účastnily díky popisům jednotlivých činností OPEP 7 

formou karet, ve kterých bylo vždy uvedeno, kdo za konkrétní činnost odpovídá a nejen, kdo je 

výkonným pracovníkem, ale kdo ji například odborně garantuje nebo kontroluje, mohlo využít těchto 

karet k tzv. posbírání odpovědností a pravomocí jednotlivých pracovních pozic z těchto pracovních 

postupů. U jednoho poskytovatele byl způsob takový, že jsme měli všichni (celý tým vedoucích 

pracovníků) otevřené notebooky a každý zapisoval odpovědnosti a pravomoci u cca 2-3 pracovních 

pozic. Jeden z nás četl postupně metodiky – karty pracovních postupů – a vždy uvedl, která pracovní 

pozice za co odpovídá a příslušný člen vedení to do této pozice zapsal. Výsledkem bylo, že profily 

pracovních míst byly jasně zpracovány na základě konkrétních činností a metodických postupů, které 

v nich byly i jasně identifikovatelné.  

 

Průřezovým tématem, ve kterém se způsoby jeho řešení dublovaly, či opakovaly v několika 

modulech, bylo téma výpočtu přímé výkonové kapacity pracovníků organizace. V tomto modulu byl 

diskutován zejména způsob práce spojené s řízením lidských zdrojů, a to zejména kolísavost 

personálního zabezpečení v průběhu roku a s ním spojené časové garance přímého výkonu pro 

klienty, které není řešitelné často na úrovni jednotlivých organizací a je spojeno s flexibilitou a 

financováním sociálních služeb obecně.  

 

V tomto modulu bylo rovněž často řešeno téma dostupnosti Harmonogramů, vytvořených 

v minulém modulu, pro pracovníky a jejich využitelnost v praxi. Zde uvádíme příklad hledání 

takového způsobu řešení této problematiky u jednoho z poskytovatelů: 

 „Zvažovali jsme v případě Harmonogramu, jaké časové rozmezí v Harmonogramu použijeme. 

Zda bude mít každý pracovník svůj vlastní Harmonogram nebo bude zpracován jeden, ve 

kterém budou zaznamenáni všichni pracovníci. V případě, že bude mít každý pracovník svůj 

vlastní Harmonogram, kde ho bude mít uložený, aby byl po celý den přístupný pracovníkovi, 

koordinátorovi služby a vedení a budou s ním pracovníci denně pracovat? V případě jednoho 

společného, jak bude velký a kde bude přístupný, zda v něm obsáhneme všechny potřebné 

údaje, zda bude pro všechny přehledný. 

 Vybrané řešení: 

o Vybrali jsme si řešení první, že jsme zpracovali každému pracovníkovi jeho osobní 

Harmonogram s přesnými údaji o tom, v jaký den a v jakém časovém rozmezí provádí 

jakou činnost. Tento harmonogram byl zpracován pro každý den na samostatném 

listu.“ 
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V tomto modulu rovněž docházelo k uvědomění provázaností jednotlivých předchozích témat a 

k hledání způsobu řešení jejich efektivity a smysluplnosti, například bylo řešeno téma vytíženosti 

vedoucích a sociálních pracovníků směrem ke kontrolnímu systému, kde si poskytovatelé kladli 

otázky:  

 Jak funkčně nastavit kontrolní systém, tak, aby byl dlouhodobě udržitelný? 

 Jak pracovat s delegováním kontrol na jednotlivé pracovní pozice? 

 Jak do kontrol začlenit další oblasti (požadavky zainteresovaných stran), které byly v rámci 

předchozí práce na jednotlivých modulech identifikovány apod. 

 

Zde opět uvádíme příklad možného způsobu řešení problematiky u jednoho z poskytovatelů: 

 „Zvažovali jsme především četnost hodnocení, zda je dostačující hodnocení pracovníků 

průběžné a jedenkrát za rok vyhodnocení a zda je sebehodnotící a hodnotící dotazník nastaven 

dostatečně, zda obsáhne všechny oblasti pracovní činnosti pracovníka a zda z tohoto 

hodnocení lze získat podklady pro hodnocení, zda je způsob poskytování sociální služby v 

oblasti řízení lidských zdrojů v souladu s definovaným posláním, cíli a zásadami sociální 

služby a osobními cíli jednotlivých osob. 

 Vybrané řešení: 

o Rozhodli jsme se zachovat způsob hodnocení a aktualizovat Sebehodnotící a hodnotící 

dotazník o nové body hodnocení navazující na požadavek standardů kvality (standard 

15) a předešlé téma (harmonogram stacionáře).“ 

 

Na závěr stojí za zmínku způsob, jakým se jeden z poskytovatelů na základě účasti v projektu 

vypořádal s nelehkým tématem změnit svoji organizační strukturu, respektive jak hledal způsob, jak 

upravit funkčnost organizační struktury ve vztahu k pojmům: „vedení“ a „řízení“ a s tím spojené 

týmové příslušnosti pracovníků v rozsáhlé organizaci: 

 „Aby byla nová organizační struktura funkční, postupovali jsme ve specifikaci jednotlivých 

typů týmů pro rozhodování a řízení. Rozhodli jsme se zapracovat oblasti: posílení schopností 

lidí spolupracovat v týmech, přejímat zodpovědnost za svoji práci, poskytovat si vzájemné 

zpětné vazby, přímí nadřízení (vedoucí jednotlivých organizačních jednotek) zodpovídají za 

to, aby jejich podřízení měli potřebné lidské zdroje – znalosti, dovednosti a postoje pro výkon 

práce, tito nadřízení se starají o jejich vzdělávání, dlouhodobé hodnocení i plánování 

kariérního rozvoje. Definovali jsme procesy, za které nesou odpovědnost vlastníci procesů a 

procesní týmy. Dále jsme dopsali, že tým vedení nastavuje strategii a cíle, tým řízení provádí 

řízení procesu a reaguje na požadavky týmu vedení a že výkonný tým realizuje výkony dle 

instrukcí týmu řízení. Organizace se rozhodla pro zvolený způsob zpracování proto, že nejvíce 

vyhovoval stanoveným požadavkům. Zvažována byla opět liniová hierarchická struktura, 

která by ale neodpovídala plně realitě. Zvolena byla proto maticová struktura, a to i přes to, 

že tento typ struktury je náchylnější k nejasnostem a náročnější na pochopení např. vztahů 

nadřízenosti a podřízenosti. Toto však řeší organizace v jiných dokumentech, např. v popisech 

profilů pracovních pozic. Do organizační struktury byly zahrnuty i nově vzniklé pozice.“ 

 

Dalším důležitým tématem v tomto modulu byla aktualizace OPEP 7 a s ním souvisejících 

popisů činností: 
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Schéma OPEP 7 (Koldinská, Veselka – IMOSH Chytré služby) 

 
 

 

V rámci práce na popisech činností výše uvedeného OPEP 7 byla poskytovateli zpracována 

řada souvisejících materiálů, například níže uvádíme příklad výběru způsobu zpracování 

Plánu zácviku: 

 „Na požadavky zainteresovaných stran jsme reagovali tak, že jsme aktualizovali stávající plán 

zácviku pro nového pracovníka do STD. Doplnili jsme konkrétní data, kdy a co se má 

pracovník naučit, co mu má být předáno a kdo mu to má předat (byla určena odpovědná osoba 

za plán zácviku). Jak již bylo psáno, tak FOKUS má za organizaci povinné dva kurzy, a to 

psychiatrické minimum a krizovou intervenci a k těmto povinným kurzům jsme stanovili na 

základě diskuze další čtyři oblasti, ve kterých by se měl nový pracovník vzdělávat. 

 

 Varianty řešení: 

o Co se týká tvorby plánu zácviku, tak jsme zvažovali následující varianty řešení: 

o vycházíme se současných plánů zácviku uplatňovaných v celé organizaci, 
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o důvody pro: znalost dokumentu, dobrá praxe, srozumitelnost, snadná orientace 

v dokumentu, 

o důvody proti: chybí konkrétnost, schází informace o absolvování stáže v jiné sociálně 

terapeutické dílně, plány nejsou termínované, 

o zpracování plánů zácviku externistou, 

o důvody pro: časově nenáročné, 

o důvody proti: finanční náročnost, nesrozumitelnost, 

o získání plánů zácviků z jiné organizace, 

o důvody pro: časově nenáročné, nejjednodušší řešení, 

o důvody proti: nesrozumitelnost, neodpovídalo by to formální stránce interním 

dokumentům celé organizace.  

 Vzdělávání 

o Chtěli jsme, abychom byli na příchod nového pracovníka připraveni a co možná 

nejvíce si toho připravili dopředu, a tak z tohoto důvodu jsme si stanovili 

témata/oblasti kurzů, které by měl nový pracovník absolvovat. S vybranými tématy 

v oblasti vzdělávání se dále pracuje ve vzdělávacím plánu pracovníka a plánu 

osobního rozvoje. Tyto dokumenty jsou v organizaci platné a plně vyhovovaly našim 

potřebám. 

 Rozhodnutí se pro konkrétní variantu 

o Po zvážení těchto tří variant jsme se rozhodli pro variantu č. 1.“  

 

 

 

6.4.  Testování  
 

V této kapitole jsou uvedeny jen konkrétní příklady praxe poskytovatelů sociálních služeb 

z jejich testování v tomto modulu. 

Teoretický základ a sumarizace informací, která je společná pro všechny moduly, je z důvodu 

vyhýbání se duplicit uvedena pouze v kapitole „Testování“ u prvního modulu. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k testování – modul č. 3 

Příklady z praxe – způsob práce a zjištění poskytovatele s případnými příklady odezvy 

zainteresovaných stran v období testování řešených témat. Během testování tématu k příslušnému 

modulu docházelo často i k „dodatečné“ práci na tématech ostatních modulů. 

 Způsoby/metody testování: 

o Dotazník pro osobní hodnocení (obsah, práce, časová náročnost) byl testován v praxi 

provedením skutečného hodnocení všech pracovníků. 

o Proces hodnocení pracovníků a stanovení jejich osobních cílů rozvoje bylo testováno 

dvoufázově – nejdříve v rámci řešitelského týmů (skutečně provedené hodnocení) a 

následně „ostré“ pro všechny pracovníky. 

 Pracovní postup, diagram/graf, formuláře apod.: 

o Testováno, zda může probíhat komunikace mezi klientem a pracovním týmem při 

aktualizaci/revizi individuálního plánu a způsob práce s individuálním plánem tak, 

jak navrženo. 

o Po testování proběhly úpravy pracovních postupů ve smyslu přesouvání některých 

částí z jedné činnosti (dílčího procesu) do jiné. 
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o Průběh testování ukázal, že původní počet 18 hodnotících kritérií a provedení 

hodnocení 2x v měsíci u každého zaměstnance v přímé péči je neúměrně vysoký a 

časově náročný.  

o V praxi byl testován jak pracovní postup pro zaškolení/zácvik pracovníka, tak 

formulář pro zaškolení/zácvik a výsledek zaškolení (znalosti zaškolovaného). 

o Testování ukázalo, že vhodnější způsob sdílení vyplněného hodnocení pracovníka je 

v elektronické podobě (sdílené úložiště s přístupovými právy) než tisk celého 

dokumentu. 

o Testováním bylo ověřeno, že zápisy z kontrolní činnosti jsou konkrétní, objektivní a 

dobře použitelné pro další práci – např. návrh na odměňování pracovníků, podklad 

pro aktualizaci pracovních postupů. 

 Kapacita, harmonogramy práce: 

o V průběhu testování došlo ke sloučení individuálních harmonogramu pracovníků do 

společného harmonogramu, který je pro pracovníky přímé péče i vedení 

přehlednější. 

o Testováno, zda byla u klíčového pracovníka nastavena dostatečná časová kapacita na 

administrativu v souvislosti s individuálními plány. 

 Organizační struktura, popisy (profily) pracovních pozice/rolí: 

o Testování ukázalo, že je potřeba více rozlišit pracovní pozice a pracovní role. 

o Na základě připomínek zaměstnanců se ukázalo, že některé názvy pracovních pozic 

bude třeba změnit – např. z důvodu nesrozumitelnosti apod. 

o Při testování popisu pracovních pozic/rolí bylo sledováno: 

 zda nedojde k duplicitě činností (dva lidé dělající stejnou činnost), 

 zda jsou dobře rozlišeny pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých pracovníků 

a vzájemně se nepřekrývají – a to jak v popisech pracovních pozic/rolí, tak 

vyplývající z pracovního postupu, 

 zda nedochází k činnosti, která není upravena pracovním postupem, 

 jak pracovníci vzájemně respektují své pozice a hranice 

pravomocí/povinností, 

 zda pracovník nemá více povinností, než kolik je možné zvládnout. 

o Uspořádání organizační struktury bylo testováno ve vztahu k zainteresovaným 

stranám (tabulka ZS) a k pravomocím/zodpovědností pracovníků dle popisu 

pracovní pozice / role (profil pracovní pozice/role). 

o Dotazováním/rozhovorem bylo ověřováno, zda pracovníci rozumí a znají obsah 

svého nového popisu pracovní pozice / role. 

 

 

 

6.5.  Výsledky 
 

V případě modulu Vedení lidí jsme se u hodnocení výsledků zaměřili opět na zpětné vazby 

samotných organizací, zpětné vazby hodnotitelů získané při evaluaci a případné další zpětné vazby 

některých zainteresovaných stran, které byly v době zakončování projektu dostupné.  

V obecnější rovině lze žádoucí výsledek dobrého vedení lidí v organizaci definovat tak, že 

organizace má zajištěny stabilní personální zdroje v rozsahu optimálního počtu odborně znalých 

pracovníků a v takové struktuře, která umožňuje garantovat a realizovat efektivní poskytování 

smluvených služeb v souladu s cílem dosáhnout co nejlepších výsledků ve shodě s požadavky, 

Účelem a Zásadami poskytování sociální služby. Organizace také zná výkonovou kapacitu svých 
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pracovníků a umí ji efektivně spravovat při kontraktování a řízení služeb. Dalším žádoucím 

výsledkem v oblasti vedení lidí je vybudování a rozvíjení dobré kultury spolupráce, která je zásadní 

pro realizaci učení se v organizaci, motivaci pracovníků na všech úrovních týmově spolupracovat, 

vzdělávat se, podílet se na realizaci poslání, vize, strategií a s ní spojených cílů organizace. Dobrá 

kultura organizace také pomáhá překonávat krize a změny, které provází občas život každé 

organizace a mnohdy se negativně podepisují právě na vztazích, komunikaci a spolupráci v týmech 

pracovníků, což se většinou projeví i na kvalitě poskytování služeb samotným klientům. V dalších 

částech této kapitoly opět uvádíme konkrétní výsledky, kterých bylo v rámci řešených témat 

souvisejících s vedením lidí v projektu dosaženo.   

 

 

Konkrétní příklady výsledků uváděné organizacemi zapojenými do projektu 

 Výsledkem je, že máme vyhovující nástroj pro výpočet kapacity, díky kterému máme 

provázanou kapacitu v modulech jednání se zájemcem, poskytování služby a řízení lidských 

zdrojů. 

 Zpracováním Harmonogramu pro pracovníky jsme dosáhli lepší koordinace pracovníků 

snížení nutnosti denního operativního řízení pracovníků.  

 Dosáhli jsme lepší organizace práce a vedení pracovníků, je jasné, kdo, co a v kolik má dělat 

a vedení přitom můžeme dělat transparentní kontrolu. Jedná se tedy o snadnější a efektivnější 

řízení lidí. Pro pracovníky je toto klima klidnější, vědí přesně, co mají dělat a za co budou 

hodnoceni. Pracovníci jsou s tímto stavem spokojeni, mají jasně danou strukturu i obsah 

práce. Klienti jsou také spokojení, protože vědí, kdy se co děje, mají pevně stanovený plán 

poskytování služeb.  

 Na základě definované výkonové kapacity byl přijat nový pracovník.  

 IP jsou revidovány v daných termínech.  

 Komunikace pracovního týmu pečujícího o klienta probíhá dobře, jsou předávané potřebné 

informace.  

 Pracovníci v přímé péči mají dostatek času na poskytování služeb v důsledku toho, že nejsou 

tak zatížení administrativou v souvislosti s IP.  

 Dosáhli jsme snížení administrativy u pracovníků v přímé práci. 

 Byla vyjasněna role koordinátora.  

 Pracovníci v přímé práci s klientem se mohou mnohem více věnovat klientům.  

 Vedoucí pracovníci mají jasné metodiky a postupy pro řízení a hodnocení pracovního výkonu, 

na které navazuje odměňování a výběr vhodných školících aktivit pro další rozvoj 

zaměstnanců. 

 Existují srozumitelná pravidla pro všechny zaměstnance řešící proces od vzniku po skončení 

pracovního poměru. 

 Dosáhli jsme toho, že personalista má jasně dáno, jak řídit pracovní výkony zaměstnanců, to 

jsme chtěli, aby pro něho byl připraven postup. Dále jsme dosáhli toho, že některé pravomoci, 

které doposud zastávala paní ředitelka, byly delegovány na další pracovníky. Byly zpracovány 

nové postupy pro pracovníky, aby se snáze dala identifikovat potřeba změny v týmu. Dle 

jednotlivých činností OPEP 7, jsme si rovněž ujasnili, jaké dokumenty mají být přílohou 

tohoto postupu a v tuto chvíli nám ještě zbývá vypracovat adaptační formulář o průběhu a 

vyhodnocení zaškolení nového pracovníka. Zda a jakým způsobem se nám vše podařilo, 

budeme ještě zjišťovat a vyhodnocovat po celkovém dokončení, tj. po přijetí personalisty a 

testování činností v jeho praxi a po dokončení formulářů k průběhu adaptace a k jejímu 

vyhodnocení. 
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 Změnou jsme dosáhli zlepšení systému kontrol u úseků přímé péče. Systém kontrol je 

objektivnější, vedoucí úseků si mohou kontrolovat své týmy navzájem. 

 Pracovníci týmů jsou seznámeni s konkrétními tématy kontroly, opravdu nejsou zjišťována 

nějaká hrubá porušení, většinu drobných „přestupků“ si řešíme sami a až případná hrubá 

porušení řešíme s ředitelkou organizace. Systém nám zatím opravdu vyhovuje. Změnou jsme 

dosáhli zlepšení systému kontrol u úseků přímé péče. Systém kontrol je objektivnější, vedoucí 

úseků si mohou kontrolovat své týmy navzájem.“ 

 Prací v rámci modulu č. 3 Vedení lidí došlo k mnoha pozitivním změnám napříč celým 

procesem týkajícím se řízení lidských zdrojů. Ve fázi výběru nového zaměstnance byla 

založena databáze uchazečů, s každým zájemcem je komunikováno a již v 1. fázi výběru jsou 

uchazeči předány všechny potřebné informace a MLZ provede předvýběr. To znamená, že 

nadřízeným je „předáván“ uchazeč, který splňuje požadavky na danou pracovní pozici. Při 

přijetí nového zaměstnance již většinou nedochází k prodlevám při předávání potřebných 

vstupních dokumentů a nový zaměstnanec má (by měl mít) v den nástupu do práce všechny 

potřebné dokumenty i pomůcky připravené k předání. Zde dochází k uspokojování požadavků 

SÚIP, které dříve 100 % uspokojovány nebyly. Fáze odměňování a hodnocení je připravena 

k implementaci. Nastavený systém odměňování a hodnocení přispívá k lepší motivaci 

zaměstnanců. MLZ neustále vyvíjí tlak na nadřízené pracovníky, aby pravidelně vhodně 

motivovali a hodnotili své podřízené. Plánování personální potřeby probíhá na základě 

plánovaného výhledu s dostatečným časovým předstihem. Domnívám se, že externí ZS by 

měly být spokojené, protože vše probíhá dle zákonných pravidel. Interní ZS jsou spokojené 

určitě, protože došlo k velkému posunu v rámci vedení lidí. 

 Významným výsledkem je přijetí Manažera lidských zdrojů – tím je naplněn náš požadavek 

sjednocení všech řídících činností pod jednu osobu. 

 Byla zpracována řídící směrnice dle OPEP 7, což zaručuje transparentnost procesu a jsou 

jasná pravidla, podle kterých se postupuje – vedení uvádí, že se současným nastavením je 

spokojeno. 

 Výsledkem práce v modulu 3 jsou pevně stanovené pracovní profily s jasně definovanými 

pravomocemi i odpovědnostmi, zároveň také se stanovenými kvalifikačními předpoklady pro 

jednotlivé pracovní pozice, které jsou podkladem např. pro vytvoření inzerátu volného 

pracovního místa. 

 V rámci navrženého postupu předávání informací došlo k ustálení pravidelností a intervalů 

konaných porad. Navržené intervaly porad vedoucích týmů i čtvrtletní porady vedoucího 

domova se zaměstnanci lépe vyhovují potřebám ZS. 

 V rámci každé porady je proveden zápis, včetně prezenční listiny, kterou jsou následně 

k dispozici všem zúčastněným a jsou s ním seznámeni zaměstnanci, kteří se dané porady 

nezúčastnili. Stále jsou ale ještě rezervy v předávání informací mezi jednotlivými středisky a 

ústředím. 

 Organizační struktura v domově přechází z principu direktivního s vymezením 

hierarchického řízení na princip maticové organizační struktury, kde úspěch efektivního 

fungování celé organizace je závislý na synergii pracovníků v jednotlivých týmech, ale také 

úspěšné synergii jednotlivých týmů. Samozřejmostí je vysoká schopnost lidí spolupracovat, 

přejímat zodpovědnost za svoji práci a poskytovat si vzájemnou zpětnou vazbu. Provedenou 

změnou jsme dosáhli větší propojenosti všech pracovníků, kteří se podílejí na celém procesu 

poskytování sociálních služeb v domově. Tato propojenost se projevila na úrovni všech typů 

týmů, tzn. vedení, řízení i výkonného týmu. Pokud tým výkonný vyhodnotí požadavek na 

úpravu jednotlivých činností, předává tuto informaci do týmu vedení v rámci pravidelné 
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týdenní porady a tým vedení po vzájemné dohodě upraví výchozí cíle a požadavky směřující 

na tým řízení a dále na tým výkonný. 

 Popis pracovní pozice PSS v STD odpovídá realitě, vyspecifikované kompetence, pravomoci 

a odpovědnosti jsou dostatečné a odpovídají postavení pozice v hierarchii organizační 

struktury.  

 Nově nastavené kompetence a odpovědnosti vedoucí ve vztahu k STD se ukázaly také jako 

funkční. Vedoucí Bludiště i nadále službu zaštiťuje, plánuje její směřování a rozvoj, dílčí 

kompetence (př. IP, jednání se zájemcem, domlouvání podoby smlouvy) jsou řízeny sociálním 

pracovníkem v STD.  

 vedení organizace je spokojené, protože:  

o během testovacího období nastaveného pro testování pozic PSS v STD a SP v STD se 

ukázalo, že nově specifikované kompetence a odpovědnosti pro jednotlivé pozice 

v STD jsou funkční,  

o nově nastavenými kompetencemi a odpovědnostmi u SP v STD a kompetencemi a 

odpovědnostmi ve vztahu ke službě STD u vedoucí Bludiště jsme dosáhli toho, že 

služba okamžitě začala plnit své poslání a cíle, nenastaly žádné zmatky a nejasnosti, 

 klienti a rodina jsou spokojeni, protože:  

o služba ihned fungovala v souladu s posláním a cíli a naplnila jejich očekávání,  

o je poskytována dle potřeb a přání uživatelů, na které umí pružně reagovat – toto jsme 

si ověřili na samotném fungování služby, zejména v oblasti individuálního plánování 

a vyjednávání služby. 

 Změnou se dosáhlo toho, že dokážeme novým pracovníkům předávat informace efektivně  

a strukturovaně tak, aby dokázali po třech měsících (samozřejmě s ohledem na jejich zájem, 

schopnosti, praxi apod.) poskytovat službu tak, jak se od jejich pozice očekává - aby měli 

všechny informace pro kvalitní poskytování služby.  

 Dosáhli jsme toho, že v rámci plánu se informace předávaly přesně dle stanoveného rozpisu 

(kdy, kdo a co předá) a na konci zkušební doby měla pracovnici potřebné penzum dovedností 

a informací. 

 Máme zpracované odpovědnosti a pravomoci u konkrétních pracovních profilů. Při 

výběrovém řízení víme, koho hledáme (máme definované vstupní požadavky). Máme 

definované role pracovního místa. Všichni pracovníci znají své odpovědnosti a pravomoci. 

 Pracovníci se učí vnímat odměnu jako nenárokovou složku. V minulosti to byla 

samozřejmost. Pracovníci se učí pracovat se Vzdělávacím plánem. Je nutné věnovat více času 

Plánu osobního rozvoje, jeho hodnocení v prosinci 2018 nám ukáže, jak s ním umí pracovníci 

pracovat. 

 Celý nový návrh systému Vedení lidí nás naučil více se věnovat zaměstnancům a jejich 

potřebám. 

 Vedoucí pracovníci  - kontroloři mohou na základě doplnění dokumentů Proces řízení 

lidských zdrojů a Požadavky a důvody lépe hodnotit, argumentovat a dokládat závěry kontrol.  

 Pracovníci jsou díky změnám zachycených v dokumentech Popis pracovních míst  

a Popis pracovních rolí lépe informovaní o odpovědnostech v rámci své pracovní pozice a 

role. 

 Optimalizované nastavení postupu vedení lidí uvedené v dokumentech Proces řízení lidských 

zdrojů a Požadavky a důvody přineslo lepší vymahatelnost zodpovědnosti pracovníků za 

řešení problémů. 

 Došlo ke zlepšení vystižení formálních vztahů se zainteresovanými stranami (zpřesnění, kdo 

je zodpovědný za práci s konkrétními zainteresovanými stranami). 
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 Bylo vytvořeno nové organizační schéma. Organizace za dva a půl roku působení projektu 

prošla změnami a upevnil a stabilizoval se základ pracovního týmu.  

 Ředitelka jako zásadní interní zainteresovaná strana je spokojena, protože získala nástroje, 

které ji usnadňují distribuci práce mezi pracovníky, delegování odpovědností a pravomocí 

apod. Tímto jako vedoucí pracovník získala větší jistotu, nyní už může díky novým 

dokumentům lépe pracovníky vést i řídit a stanovit přesněji, kdo co má dělat. 

 Dosáhli jsme přehledného zpracování požadavků zainteresovaných stran relevantních pro naši 

organizaci, víme, kdo a co po nás může požadovat a který požadavek považujeme za legitimní, 

víme, kde ho najdeme. Víme, že požadavky plníme. Předpokládáme, že přínos pro 

zainteresované strany spočívá v tom, že si uvědomujeme jejich požadavky a víme, jakým 

způsobem je naplňujeme. V průběhu práce se podařilo ověřit spokojenost zainteresovaných 

stran – jejich splnění pro pracovníky – popisy činností, zaškolení nových pracovníků v praxi 

– pracovníci si chválí přehledné zpracování postupů činností a v rámci Řízení lidských zdrojů 

oceňují např. osobu školitele, který je provádí při zahájení pracovní činnosti pro organizaci. 

 Změnou jsme dosáhli především zpřehlednění pracovních postupů a vyjasnění si kompetencí. 

I když byl projekt zaměřen na službu – Domov pro seniory, tak jsme pracovali 

s celoorganizačními dokumenty a postupy, což zlepšilo řízení i ostatních služeb (SAS, OSP, 

PS).  

 Domníváme se, že požadavky zainteresovaných stran budou uspokojeny. Uvědomujeme si 

však, že je třeba výsledky a výstupy vhodně, a hlavně přiměřeně prezentovat. V případě 

modulu „Vedení lidí“, kde se stále pracuje na zlepšování podle potřeb praxe, je možné ověření 

na neustálém zlepšování celkové kultury organizace.  

 RM schválila navrženou organizační strukturu, registrační orgán tuto novou strukturu přijal, 

na základě toho byly schváleny správcem sítě pracovní úvazky navíc. 

 Pracovníci mají jasný přehled, co mají dělat, za co zodpovídají, kdo to kontroluje, do 

kterého týmu patří a kdy a s kým se mají setkávat a o čem komunikovat. 

 Celkově se zlepšila komunikace mezi pracovníky. 

 Organizační struktura je přehlednější a funkčnější. 

 Podařilo se nám dosáhnout stanoveného cíle při zpracování témat, kdy výsledkem je: 

o Nastavený systém zaškolování (úzce souvisí s osobním rozvojem zaměstnance). 

o Nastavený systém odměňování a hodnocení, který vede k motivaci pracovníků, 

požadovanému pracovnímu výkonu a kvalitní službě. 

o Samostatně pracující zaškolený pracovník, plnící požadavky spojené s výkonem práce 

pracovní pozice a role. 

 

Výsledky vyplývající ze zpětných vazeb hodnotitelů získané v rámci závěrečných evaluací  

Výsledky evaluace – 3. modul: Vedení lidí 

 

Rekapitulace organizací, u kterých proběhla evaluace  

3. modul Vedení lidí 

Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.     

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domov Justynka Hronov 

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

Fokus Vysočina  

Křesadlo, z.ú. 
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Pečovatelská služba Chotěboř 

Domov u studánky, Anenská studánka 

Domov sv. Josefa Žireč 

 

Graf 3: Výsledky evaluace – 3. modul:  

 

 

 

Komentář k výsledkům uvedeným v grafu:  

Evaluace 3. modulu proběhla u všech 9, v projektu zúčastněných organizací.  

 Žádná organizace nezískala Certifikát 1. stupně: „O účasti v projektu“. 

 7 organizací z 9 získalo Certifikát 2. stupně: Stříbrný certifikát systému IMOSH Chytré služby 

– modul 3 „Na dobré cestě“. 

 2 organizace z 9 byly oceněny Certifikátem 3. stupně: Zlatý certifikát systému IMOSH Chytré 

služby – modul 2 „Mistr“ a zároveň získalo plnohodnotný systémový certifikát IMOSH 

Chytré služby pro MSZ 7 Vedení lidí. Organizace, které dosáhly tohoto vynikajícího 

výsledku, uvádíme v tabulce níže. 

 

 

Organizace, kterým byl udělen systémový certifikát  

IMOSH Chytré pro MSZ 7 Vedení lidí 

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

 

 

 

6.6.  ZZZ 
 

Zkratkou ZZZ označujeme zkušenosti, znalosti, zlepšení a obecně všechno podnětné a 

zužitkovatelné, co realizace projektu přináší.  

V této kapitole jsou uvedeny jen konkrétní příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb 

z jejich ZZZ v tomto modulu. Teoretický základ a sumarizace informací, která je společná pro 

22%

78%

0%

Výsledky evaluace - 3. modul
"Vedení lidí"

Certifikát 3. stupně Certifikát 2. stupně Certifikát 1. stupně
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všechny moduly, je z důvodu vyhýbání se duplicit uvedena pouze v kapitole „ZZZ“ u prvního 

modulu. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k ZZZ – modul č. 3 

 Zavedli jsme novou metodiku. Někteří lidé si na nový způsob práce nezvykli a spolupráce s 

nimi byla ukončena. 

 Od doby, co jsou zavedeny ranní porady vedoucích pracovníků, ubylo kolizí v provozu. 

 Díky práci v třetím modulu projektu jsme si zrekapitulovali celý proces přijetí, zaškolení, 

hodnocení, odměňování, dalšího vzdělávání a odchodu pracovníka v naší organizaci 

 Práce na novém kontrolním systému posílila vazby mezi vedoucími pracovníky 

 Pochopili jsme, že nikdy si nebudeme moci říci: „máme hotovo“, neboť poskytování 

sociálních služeb a vedení lidí s tím spojené je dynamický proces, který se vyvíjí obrovským 

tempem. 

 Největším přínosem je pro nás to, že jsme nyní schopni sami pokračovat v započaté práci. 

 Naučili jsme se spolu komunikovat, řešit společné problémy a hledat ta nejlepší řešení, která 

jsou „šitá na míru“ naši organizaci se všemi jejími odlišnostmi a specifiky. 

 Naučili jsme se využít výsledky své práce při prosazování zájmů při jednání s externími 

zainteresovanými stranami. 

 Před zahájením poskytování služby by bylo lepší mít jasno v popisech činností vedení lidí, 

organizační struktuře a popisech pracovních pozic a rolí. 

 Harmonogram je dobré umístit na viditelné místo, kolem kterého se často chodí. 

 Harmonogram je pro pracovníky motivující ve smyslu, že nejsou tlačeni do stresu, že něco 

nestihají, že vědí přesně, co se od nich očekává. 

 Zjistili jsme, že kladné slovní ohodnocení nebo benefity (např. masáže a fyzioterapie), jsou 

pro většinu pracovníky větší motivací než finanční odměna 

 Za velký přínos projektu považujeme, že šlo o týmovou práci a týmové nastavení pravidel a 

postupů. 

 Pracovníci teď přestávají chápat odměnu jako samozřejmost, na kterou mají nárok. 

 Papírová verze harmonogramů, která se ale neosvědčila, přednost dostala pouze elektronická 

verze, která zaručuje, že harmonogramy budou stále aktuální. 

 Osvědčilo se nám zavedení pravidelných porad výkonného týmu projektu. 

 Ukázalo se velmi důležité vytvoření bezpečného prostoru pro jejich dotazy, námitky i 

pochybnosti. 

 Jasně jsme definovali kompetence, a to dalo váhu při prosazování pracovních postupů a 

následné kontrole. 

 Zjistili jsme, že budeme potřebovat personalistu. 

 

 

 

6.7.  Příspěvky organizací z praxe k modulu č. 3 – Vedení lidí 
 

V následujících podkapitolách jsou příspěvky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kteří 

se účastnili projektu. Příspěvky reflektují témata, průběh, výstup, výsledky a poučení se. Jsou 

zaměřeny na popis a vyhodnocení jejich práce v příslušném modulu (včetně ZZZ: zkušenosti, zážitky, 

zlepšení), o které se s vámi chtějí podělit.  
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Ne všichni poskytovatelé rozdělili své příspěvky dle jednotlivých modulů. Někteří z nich řešili 

téma z komplexnějšího pohledu napříč modulu – tyto příspěvky jsou pak v samostatné kapitole. 

 

 

 

6.7.1. Domov Justynka, Hronov 
 

Téma: (3. modul) 

 Zlepšení zácviku nových pracovníků 

 Proces řízení pracovního výkonu 

 Aktualizace provázanosti zainteresovaných stran znázorněných v Organizační 

struktuře s nově definovanými požadavky a důvody 
 

V rámci projektového modulu Chytrých služeb č. 3 „Vedení lidí“ jsme zvažovali, co je třeba 

v dosavadních dokumentech z procesu řízení lidských zdrojů (dle QMSS) zlepšit. Stejně jako u 

předchozích zpracovávaných modulů v rámci projektu Chytrých služeb jsme nejprve zjišťovali, zda 

máme zpracované všechny relevantní požadavky zainteresovaných stran (dále i jako ZS). Bylo 

zapotřebí porovnat, zda aktuální činnosti v dosavadním procesním dokumentu SD/14/2014 Proces 

řízení lidských zdrojů odpovídají projektové struktuře OPEP 7. S ohledem na požadavky nového 

projektu jsme zjistili, že ne všechno, co během vedení lidí fakticky děláme, máme metodicky popsané 

v příslušných dokumentech anebo dosavadní popis není úplně optimální. Na základě zjištění slabých 

stránek v této oblasti jsme za odborného vedení lektorů zvolili 3 oblasti daného procesu, které chceme 

optimalizovat. Zaměřili jsme se na zlepšení zácviku nových pracovníků, dále na revizi a 

optimalizování procesu řízení pracovního výkonu (v činnostech a dokumentech) a aktualizaci 

provázanosti zainteresovaných stran znázorněných v Organizační struktuře s nově definovanými 

požadavky a důvody.  

 
U prvního tématu „Zlepšení zácviku nových pracovníků“ jsme po porovnání PEP a OPEP 

potřebovali optimalizovat postupy k zaškolování nových pracovníků podle OPEP 7 Chytrých služeb 

ve všech našich souvisejících dokumentech. V dané chvíli existovala k zácviku nových pracovníků 

především směrnice SD/5/2006 Pravidla pro zaškolování nových pracovníků a související formulář 

F/3/2017 Záznam o proškolení nového pracovníka. K zaškolovacímu procesu patřily i dokumenty 

SD/11/2014 Popis pracovních míst a SD/13/2014 Popis pracovních rolí. Všechny dokumenty již do 

určité míry neodpovídaly současné praxi, takže je bylo třeba zrevidovat, optimalizovat podle 

projektové struktury OPEP 7 a doplnit scházející relevantní požadavky ZS. Řešené téma se týkalo 

především ZS: MPSV, MZ, Státního úřadu inspekce práce, v Domově: ředitelky, vrchní sestry a 

nových zaměstnanců. Došlo k aktualizaci a doplnění dosavadních pravidel, především směrnice 

SD/5/2006 Pravidla pro zaškolování nových pracovníků a aktualizace formuláře F/3/2017 Záznam o 

proškolení nového pracovníka, který byl následně přejmenován na F/3/2017 Hodnocení proškoleného 

pracovníka. Při úpravě tohoto formuláře byl kladen důraz na měřitelnost hodnocení výkonu 

pracovníka v zácvikovém období. Zároveň došlo k aktualizaci příbuzných dokumentů: SD/11/2014 

Popis pracovních míst a SD/13/2014 Popis pracovních rolí. Z různých návrhů jsme použili k řešení 

tématu pro nás časově nejméně náročné, tj.: zjistit, jaká je současná praxe zácviku; zapojení 

pracovníků (zaškolujících i zaškolovaných) a zjišťování jejich názorů a nároků na zácvik; porovnání 

podnětů nových pracovníků s názory pracovníků zodpovědných za zácvik a konzultace problematiky 

s kolegy ze dvou sousedních domovů pro seniory. Následně jsme porovnali zjištěné poznatky a 

rozhodli se, co zařadíme do naší praxe. Došlo k návrhu aktualizovaných pravidel pro zácvik. 

V naplánovaný termínu jsme uspořádali workshop s našimi pracovníky, na kterém si vyzkoušeli 
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postup proškolení u hypotetického nového pracovníka podle aktualizovaných pravidel ve směrnici 

SD/5/2006 Pravidla pro zaškolování nových pracovníků). Bylo zajímavé, jak jeden tým představoval 

a hodnotil imaginárního pracovníka a ostatní zkoumali, o jakého pracovníka se asi jedná. Workshop 

byl hodnocen jako velmi přínosný.  Po zhodnocení všech poznatků došlo k upravení směrnice do 

finální verze. Zodpovědní pracovníci se seznámili s aktualizovanými pravidly a začali podle nich 

v testovacím období zaškolovat nové pracovníky. S lektory jsme se dohodli, že optimalizovaná 

metodika zácviku bude součástí procesního dokumentu SD/14/2014 Proces řízení lidských zdrojů. 

Testování probíhalo od ledna do dubna 2018. Zainteresovaní pracovníci ověřovali aktualizovaná 

pravidla při zaškolování nově přijatých pracovníků. Poznatky z testování jsme hodnotili na 

seminářích se zaškolujícími pracovníky. Na základě vyhodnocení nedošlo k dalším zásadním 

změnám. Dosáhli jsme lepšího nastavení pravidel pro proškolování nových zaměstnanců (SD/5/2006 

Pravidla pro zaškolování nových pracovníků, F/3/2017 Hodnocení proškoleného pracovníka), čímž 

jsme si vylepšili nástroj pro zjištění a zajištění kvalitních pracovníků. Po zácviku u nás zůstávají jen 

ti pracovníci, které motivuje služba (bez negativní motivace), kteří jsou povahově vhodní pro danou 

funkci a s potřebnými vlastnostmi, znalostmi a dovednostmi. Nebude tak již docházet k přijetí 

pracovníků, kteří se časem ukážou být nevhodní nebo neschopní. Díky zaktualizování pravidel pro 

zaškolování mají noví pracovníci po tříměsíční zácvikové lhůtě vyšší kompetence než doposud – více 

znalostí a dovedností. V rámci zlepšení dokumentace k zaškolování došlo i k aktualizacím 

dokumentů: SD/11/2014 Popis pracovních míst a SD/13/2014 Popis pracovních rolí. Spokojenost 

s aktualizovanými pravidly pro zaškolování lze zjistit zpětnou vazbou zaměstnanců a ostatních ZS. 

Co jsme se naučili? Lépe pracovat s pravidly pro zaškolování nových pracovníků, přineslo nám to 

větší jistotu, že budeme mít v organizaci schopnější pracovníky a obohatilo nás to ve větším přehledu 

o požadavcích zainteresovaných stran vůči zaškolování nových pracovníků v organizaci. Vzhledem 

ke krátké době používání jsme spokojeni, čas ukáže…. 

  
Dalším přepracovávaným tématem byl: „Proces řízení pracovního výkonu (revize činností a 

dokumentů)“. Důvodem stanovení tématu (po porovnání PEP a OPEP 7) byla potřeba doplnit 

stávající Proces řízení lidských zdrojů (SD/14/2014) o komentáře - popisy činností procesu, vstupy, 

výstupy a výsledky + provázat je s Požadavky a důvody (SD/1/2017/@). Bylo nutno doplnit i 

měřitelná kritéria v posledně jmenovaném dokumentu. U zdrojů činností bylo třeba zpřesnit 

komentář, který byl příliš obecný. Dále nám lektoři doporučili upravit v procesních činnostech Přijetí 

a zácvik zaměstnance + Řízení pracovního výkonu. Dále bylo nutné zrevidovat kvůli 

zodpovědnostem dokumenty SD/11/2014 Popis pracovních míst a SD/13/2014 Popis pracovních rolí. 

V zařízení byl již zpracován ze systému QMSS Proces řízení lidských zdrojů (SD/14/2014), který 

strukturou odpovídal OPEP7. Proběhla diskuze k obsahu jednotlivých činností a k doplnění informací 

– zde byl další prostor pro zlepšování. Zásadním impulsem pro zlepšení v této oblasti bylo doplnění 

informací nikoli změna postupů. Řízení pracovního výkonu bylo řešeno podle dosavadních postupů 

zakotvených v příslušných dokumentech organizace. Bylo potřeba zrevidovat související směrnice, 

aby odpovídaly doporučené struktuře OPEP 7 Chytrých služeb a požadavkům ZS. Řešené téma se 

týká především ZS: MPSV, MZ, Státního úřadu inspekce práce, v Domově: ředitelky, vrchní sestry 

a ostatních zaměstnanců. Z různých variant k řešení tématu jsme se nakonec rozhodli pro tu, kdy se 

udělá revize všech dokumentů a řekne se, co se z nich přenese do řídící směrnice a případně se do 

směrnice a souvisejících dokumentů přidá, co nám chybí. Důvodem k tomuto kroku bylo již částečné 

zpracování dokumentů podle systému QMSS a zpracované kapacitní informace v modulu Řízení 

služeb. Z dostupných podkladů jsme tak mohli snadněji rozhodnout, co přidat do řídící směrnice a 

souvisejících dokumentů. Testování probíhalo od ledna do dubna 2018. Zainteresovaní pracovníci 

ověřovali doplněný proces a související dokumenty vzhledem k naší praxi. Poznatky z testování jsme 

hodnotili na setkáních zainteresovaných pracovníků. Na základě vyhodnocení nedošlo k dalším 

zásadním změnám. Díky vylepšeným dokumentům Proces řízení lidských zdrojů (SD/14/2014) a 
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Požadavky a důvody (SD/1/2017/@) mohou vedoucí pracovníci - kontroloři lépe hodnotit, 

argumentovat a dokládat závěry kontrol. Pracovníci mohou lépe chápat, co se po nich chce ve 

spolupráci se ZS. Díky změnám v dokumentech SD/11/2014 Popis pracovních míst a SD/13/2014 

Popis pracovních rolí mohou být zaměstnanci lépe informovaní o odpovědnostech v rámci své 

pracovní pozice a role. Optimalizované nastavení dokumentů Proces řízení lidských zdrojů 

(SD/14/2014) a Požadavky a důvody (SD/1/2017/@) přineslo lepší vymahatelnost zodpovědnosti za 

řešení problémů. Navíc dochází k lepšímu uspokojování požadavků ZS zaznamenaných v dokumentu 

Požadavky a důvody (SD/1/2017/@). Splnění požadavků ZS lze zjistit skrze měřitelná kritéria (viz 

dokument SD/1/2017/@ Požadavky a důvody), interním a externím ověřováním a dotazováním 

pracovníků. Zlepšením jsme se naučili vnímat relevantní požadavky zainteresovaných stran v procesu 

vedení lidí v organizaci, systémově postupovat podle procesních činností a na základě stanovených 

měřitelných kritérií vyhodnocovat naplňování požadavků ZS, zaměstnanci znají lépe svou pracovní 

pozici, roli, kompetence, pravomoci a odpovědnosti, týmovou příslušnost, komu jsou pracovně 

podřízeni, příp. nadřízeni. Zlepšení nám tak přineslo systémové znalosti v oblasti vedení lidí, 

obohatilo nás v lepším orientování se v procesu vedení lidí a v jednotlivých pracovních a rolových 

zodpovědnostech v rámci procesu. Pokud bychom znovu začínali, neudělali bychom nic jinak. 

 
Třetím tématem ke zlepšení byla „Aktualizace provázanosti zainteresovaných stran 

znázorněných v Organizační struktuře s nově definovanými požadavky a důvody“. Téma jsme 

si stanovili na týmové konzultaci, kde byla řešena aktuální grafická podoba Organizační struktury 

(SD/10/2014; dále i jako OS). Při porovnání se strukturou OPEP 7 se zjistilo, že Požadavky a důvody 

(SD/1/2017/@) nejsou úplně provázány s Organizační strukturou (SD/10/2014). Současný stav sice 

vyhovoval, ale v rámci zlepšení bylo potřeba řešit provázanost zainteresovaných stran s nově 

definovanými požadavky, které vznikaly v rámci všech modulů řešených projektem. V organizaci 

také existoval Seznam zainteresovaných stran (SD/12/2014@), který byl revidován a transformován 

do nového nástroje Požadavky, důvody (SD/1/2017/@). V současné době nebyla provázanost nově 

definovaných požadavků ZS v OS optimální. Kategorie v požadavcích a důvodech nebyly barevně 

harmonizovány s barvami ZS v OS. Důvodem k řešení tématu byla potřeba lepšího vystižení 

formálních vztahů se zainteresovanými stranami (zpřesnění vazeb – kdo je zodpovědný za práci se 

zainteresovanými stranami), potřeba zlepšení kontrolních mechanismů (možnost snadno ukázat kdo, 

za co zodpovídá), v popisu pracovního místa byla potřeba doplnění zodpovědnosti za některé činnosti 

(např. práce s dodavateli), další byla potřeba upravit dokument Popis pracovních míst (SD/11/2014) 

a barevně rozlišit ZS v dokumentu Organizační struktura (SD/10/2014). Řešené téma se týká 

především ZS: MPSV, MZ, Státního úřadu inspekce práce, v Domově: ředitelky, vrchní sestry a 

ostatních zaměstnanců. Ze dvou variant řešení jsme se rozhodli realizovat obě, tj.: sloučit dokumenty 

SD/12/2014@ Seznam zainteresovaných stran a SD/1/2017/@ Požadavky, důvody do jediného 

dokumentu a dokumenty SD/11/2014 Popis pracovních míst a SD/13/2014 Popis pracovních rolí (dle 

QMSS) dát do souladu s Požadavky, důvody (SD/1/2017/@) a Organizační strukturou (SD/10/2014). 

Změnami jsme se naučili vnímat Organizační strukturu (SD/10/2014) ve větší provázanosti 

k požadavkům zainteresovaných stran (SD/1/2017/@ Požadavky, důvody). Přineslo nám to 

optimalizovaný dokument Organizační struktura (SD/10/2014). Testování probíhalo od ledna do 

dubna 2018. Zainteresovaní pracovníci v praxi ověřovali optimalizovanou organizační strukturu ve 

vztahu k doplněným ZS. Poznatky z testování jsme hodnotili na seminářích a individuálních 

setkáních zainteresovaných pracovníků. Na základě vyhodnocení nedošlo k dalším zásadním 

změnám. Řešením tématu jsme dosáhli lepšího vystižení formálních vztahů se zainteresovanými 

stranami (zpřesnění vazeb – kdo je zodpovědný za práci se zainteresovanými stranami), zlepšení 

kontrolních mechanismů (možnost snadno ukázat kdo, za co zodpovídá), v popisu pracovního místa 

doplnění zodpovědnosti za některé činnosti (např. práce s dodavateli), upravení seznamu 

zainteresovaných stran do účelnější podoby, upravení dokumentu SD/11/2014 Popis pracovních míst, 
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barevné rozlišení ZS v dokumentu Organizační struktura (SD/10/2014) a doplnění dokumentu 

SD/1/2017/@ Požadavky, důvody o další zainteresované strany (scházející pracovní pozice v našem 

zařízení). Splnění požadavků ZS lze zjistit skrze měřitelná kritéria (viz dokument SD/1/2017/@ 

Požadavky a důvody), interním a externím ověřováním, dotazováním pracovníků, optimalizovanými 

dokumenty: SD/1/2017/@ Požadavky, důvody, SD/11/2014 Popis pracovních míst a SD/13/2014 

Popis pracovních rolí). Co jsme se naučili? Lépe uspokojovat požadavky ZS, vedoucím pracovníkům 

- kontrolorům se lépe hodnotí, argumentuje a dokládá zápis z kontrol (včetně závěrů), pracovníci lépe 

rozumí, co se po nich chce ve spolupráci se ZS, pracovníci jsou lépe informovaní o své 

zodpovědnosti, zlepšení přineslo lepší vymahatelnost zodpovědnosti za řešení problémů. Obohatilo 

nás to ve větším povědomí o provázanosti organizační struktury + pracovních pozic a pracovních rolí 

na požadavky ZS a ve větším přehledu o zodpovědnostech jednotlivých pracovních pozic. Pokud 

bychom znovu začínali, neřešili bychom téma jinak. 

 

 

 

6.7.2. Křesadlo Hradec Králové, z. ú. 
 

Téma: Modul Vedení lidí jsme chtěli zpracovat komplexně, propojit všechny oblasti. 

 

Již před začátkem tohoto modulu jsme věděli, jak bychom chtěli modul vedení lidí zpracovávat. 

Chtěli jsme sestavit pracovní tým (doposavad jsme měli většinu zaměstnanců na DPP), proto jsme 

potřebovali novou organizační strukturu, popisy pracovních pozic a rolí, zpracovat požadavky 

zainteresovaných stran a popsat všechny činnosti modulu vedení lidí. Při popisech činností jsme 

převzali modle OPEP 7.  

 

Přínos: komplexně zpracované téma. Pro organizaci je velkým přínosem ucelený pohled na 

personální problematiku. Vypracovaná Metodiky vedení lidí, logická struktura organizace, popisy 

pracovních pozic a rolí a zpracované požadavky zainteresovaných stran na konci tohoto modulu jsou 

pro nás velice dobrým základem ke zlepšování v budoucnosti. 

Největším přínosem jsou podrobné popisy pracovních pozic a rolí. Zejména vymezení 

odpovědností a pravomocí. Je jasné, kdo za co zodpovídá a jakou má pozici v organizačním 

schématu. Tím se lépe sestavuje pracovní tým a zadávají i nestandartní pracovní úkoly. Tým se lépe 

řídí. 

 

 

 

6.7.3. Pečovatelská služba Chotěboř   
 

Téma: Profily pracovních míst, role pracovních míst 

 

Důvody stanovení tohoto tématu: 

 chtěli jsme uspokojit požadavek zainteresované strany  - standard č. 9, kritérium a) - 

poskytovatel má písemně stanovenou strukturu a počet pracovních míst, pracovní profily, 

kvalifikační požadavky a osobnostní předpoklady zaměstnanců uvedených v § 115 zákona o 

sociálních službách; organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu 

poskytované sociální služby; její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována. 

 měli jsme zpracované pouze částečně, chyběli například podřízenosti, nadřízenosti, 

odpovědnosti a pravomoci daného pracovního místa. 
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 role pracovních míst a pracovní profily nebyly oddělené. 

 

Následovalo popsání výchozího stavu tematické oblasti, který konstatoval, že služba má 

zpracované náplně práce, chybí popsané pracovní pozice (jejich pravomoci a odpovědnosti) a 

pracovní role a definování cílového stavu. 

 

Cílový stav:  

1. popis pracovních pozic (nadřízenost, podřízenost, odpovědnost, pravomoc) 

2. popis pracovních rolí (vymezení, definice). 

 

Hlavním důvodem, proč jsme se zabývali tímto tématem, bylo uspokojit požadavky 

zainteresovaných stran především standardů, ale i stávajících a nových zaměstnanců. Standardy 

kvality jasně definují požadavky, pracovníci potřebují ke své práci znát, jaké mají odpovědnosti a 

pravomoci. To samé se týká i nových zaměstnanců.  

Naším cílem bylo vytvořit dokumenty profily pracovních míst a pracovní role. 

 

Dokument Profily pracovních obsahuje: 

 název pracovní pozice 

 vstupní požadavky dané pozice 

 osobnostní předpoklady pro výkon práce 

 povinné vzdělání 

 pravomoci a odpovědnosti vztahující se k dané pracovní pozici 

 seznam dokumentů, jejichž znalost je nutná k výkonu pracovní pozice. 

 

Dokument Pracovní role obsahuje: 

 název role pracovního místa 

 vstupní požadavky 

 činnosti vyplývající z role pracovního místa. 

 

Téma jsme popsali v dokumentu Metodické postupy – Vedení lidí v činnosti č. 1 – Identifikace 

doplnit/rozšířit tým, kde popisujeme profily pracovních míst a role pracovních míst.  

 

Při tvorbě materiálů byla důležitá součinnost s pracovníky na všech úrovních práce. Popis činnost 

připravili vedoucí služby a sociální pracovník, popis činností vycházel ze stávající praxe, následně 

byl předložen pracovníkům, kteří provedli připomínkovací řízení. Při tvorbě materiálů jsme se 

inspirovali návrhem konzultantů, který se týkal zapracování pracovní role a pracovní pozice přímo 

do metodického postupu. Toto řešení nám přišlo vhodné, vyhovující pro náš typ (malé) služby.  

 

Testovací období začalo v srpnu 2017, kdy pracovníci dle návrhu konzultantů začali popisovat 

profily pracovních míst, role pracovních míst. Testovací období bylo naplánováno do ledna 2018. Na 

srpnových a říjnových poradách předložili zpracovatelé metodiky navržené materiály ostatním 

pracovníkům, ti měli možnost si materiály prostudovat a navrhnout jejich úpravu a případné doplnění. 

Výstupem testovacího období byl samotný metodický postup, který obsahuje popis profilů všech 

pracovních pozic a popis rolí pracovních míst.  

 

Po uplynutí testovacího období můžeme konstatovat, že máme vytvořený: 

1. nový metodický postup profilů pracovních míst a rolí pracovních míst 

2. pro každou pracovní pozici máme vytvořený profil 
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3.  pracovníci obdrželi profil svého pracovního místa a popis pracovní role, kterou zastávají. 

 

Ukázka popisu pracovní pozice sociálního pracovníka: 

Název pracovní pozice:    

Sociální pracovník 

Sociální pracovník je přímo podřízený vedoucí pečovatelské služby a metodicky vede pracovníky 

v sociálních službách.  

 

Vstupní požadavky: 

 odborná způsobilost dle zákona o sociálních službách (108/2006 Sb., § 110) 

 trestní bezúhonnost 

 řidičský průkaz typu B 

 ovládání PC (Microsoft Office, Outlook, orientace na internetu) 

 základní znalost Zákona 108/2006 Sb. 

 

Osobnostní předpoklady:  

 schopnost samostatné a odpovědné práce 

 schopnosti potřebné pro samostatné rozhodování 

 schopnost týmové práce 

 schopnost empatie 

 komunikační dovednosti 

 psychická odolnost  

 schopnost sebereflexe   

 schopnost řešení krizových situací 

 ochota učit se nové věci 

 

Povinné další vzdělávání na požadovanou pozici:  

Kurzy individuální plánování (20 hodin), psychiatrické minimum (20 hodin), kurzy práce s cílovou 

skupinou. 

 

Pravomoci a odpovědnosti:  

Odpovídá za: Dílčí pravomoci:   

Provozně ekonomická oblast Je příkazcem účetních operací 

Zpracovává objednávky 

Zapracovává faktury do systému VERA 

Přebírá hotovost od pečovatelek 

Odnáší hotovost do banky 

 

Vedení lidí, práce v týmu Vede zácvik pracovníků v sociálních službách 

Aktualizuje harmonogramy práce 

Má právo na přístup k informacím 

Má informace o týmových záležitostech 

Má právo na zpětnou vazbu od kolegů 

Má právo být zastoupen 

 

Vedení služby  Zpracovává metodiku služby 

Kontroluje dodržování metodiky v praxi 
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Zpracovává statistické výstupy pro Kraj a MPSV 

Vede vyjednávání služby 

Sestavuje individuální plán 

Individuálně plánuje s klientem 

Hodnotí individuální plány 

Dodržuje Etický kodex služby 

 

Odbornost pracovníků Navrhuje svůj Vzdělávací plán 

Má právo na vzdělávání a supervizi 

Předává odborné informace pracovníkům 

 

Seznam dokumentů, jejichž znalost je nutná k výkonu pracovní pozice:  

 Zákoník práce  

 Zákon 108/2006 Sb. a prováděcí vyhlášky 

 Etický kodex zaměstnanců Pečovatelské služby Chotěboř 

 Pravidla poskytování Pečovatelské služby Chotěboř 

 Garantovaná nabídka Pečovatelské služby Chotěboř 

 Pracovní a platový řád Pečovatelské služby Chotěboř 

 Provozní řád Pečovatelské služby Chotěboř 

 Organizační řád Pečovatelské služby Chotěboř 

 Metodické postupy - Vyjednávání a poskytování služby 

 Metodické postupy - Vedení lidí 

 Metodické postupy – Řízení dokumentace 

 Plán kontrol Pečovatelské služby Chotěboř 

 Plán porad a supervizí Pečovatelské služby Chotěboř 

 Informace o dalších veřejně dostupných službách  

 Ochrana práv osob klientů Pečovatelské služby Chotěboř 

 Pravidla pro řešení nouzových a havarijních situací Pečovatelské služby Chotěboř 

 Veřejný závazek Pečovatelské služby Chotěboř 

 Zvyšování kvality Pečovatelské služby Chotěboř 
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7. Řízení dokumentace – modul č. 4 
 

Řízení 

dokumentace

 
 

7.1. Téma 
 

Řízení dokumentace představuje velmi důležité téma, jehož zvládnutí v organizaci podporuje 

kvalitní a efektivní způsob práce s dokumentací. Jedná se sice o modul podpůrný, nicméně velmi 

hodnotný z pohledu jeho výstupů a výsledků, včetně využití při tvorbě důkazů pro zaznamenání a 

dokladování dobré praxe organizace. Dokumentace pomáhá také při uchování znalostí, formalizaci 

dosažených interních i externích dohod a zajištění řízení funkčnosti celistvosti, aktuálnosti a 

bezpečnosti dokumentování v organizaci.  

Dokumentací v organizaci se rozumí všechny oficiální dokumenty (platné a účinné), které jsou 

nezbytné pro úspěšné fungování organizace, tedy plnění jejího poslání, strategie a cílů směrem k 

dosažení vize, prostě pro zajištění úspěchu organizace na daném trhu, v našem případě trhu sociálních 

služeb zaměřeného na osoby nacházející se v nepříznivé sociální situaci.  

Dokumentaci lze v organizaci rozdělit na různé kategorie dokumentů a pro příklad uvádíme 

jednu možnou konfiguraci, která je Chytrými službami v různých modifikacích využívána. 

Dokumentace je členěna na interní a externí dokumenty a ty jsou následně tříděny do níže 

uvedených kategorií: 

 strategické dokumenty - zahrnující např. zákony, podle kterých je nutno se řídit, strategické 

plány, tedy dokumenty tzv. řídící, a to jak interní (jejichž původcem je organizace), tak externí 

(které jsou vytvořeny mimo organizaci, např. zákonné normy, jejichž původcem není 

organizace), 

 operativní dokumenty – slouží k zajištění řízení organizace v situacích, které neobsahuje / 

neřeší systémová dokumentace, v situacích, kdy je potřeba reagovat na příležitosti nebo 

ohrožení organizace a také v situacích, kdy je nutné operativně rozhodnout o přechodných 

opatřeních a krocích (situační řízení), 

 systémové dokumenty – zahrnující konkrétní pracovní postupy - pravidla, metodiky, tedy 

v optimálním případě zadokumentovanou dohodu, vyjednanou v rámci organizace o tom, jak 

se bude v organizaci ta, či ona činnost nebo proces vykonávat, aby byly uspokojeny 

požadavky zainteresovaných stran., 

 formuláře - jsou dokumenty, mající přesně danou - standardizovanou strukturu, která je však 

doplňována individualizovanými údaji (vyplněný formulář se pak stává záznamem, který již 

nejde měnit / aktualizovat a stává se důkazem vypovídajícím o skutečném průběhu konkrétní 

činnosti organizace), 

 záznamy a registratury – zahrnující např. záznam z jednání, tedy záznamy o činnosti, kterými 

lze dokázat, že se daná věc stala, jak, kdy a za jakých podmínek proběhla a co je jejím 

obsahem, výstupem a výsledkem. 

 

Proč vést dokumentaci? 

Smyslem dokumentování z pohledu Chytrých služeb je především: 

 popsat a dále sdílet dobrou praxi tak, aby zůstala zachována i při odchodu klíčových osobností 

z organizace, 
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 vytvoření psaných (pro všechny dotčené strany platných a závazných) dohod o tom, jak bude 

ta či ona činnost vykonávána v daném období, po dobu platnosti a účinnosti dokumentu,  

 zachytit úroveň znalostí organizace v daném okamžiku, 

 pojistit se proti různému pochopení a interpretaci obsahu daného dokumentu různými lidmi, 

kteří vykonávají, či spoluvytváří dílčí i finální výstupy a výsledky, 

 mít možnost porovnat praktickou realizaci činností, postupů a procesů s dokumentovanou 

představou, jak mají být vykonávány.  
 

Jak moc dokumentů by v organizaci mělo být a jak obsáhlé by měly být? 

S dokumentováním v Chytrých službách souvisí i důležitá zásada, která by jej měla provázet a 

to je zásada „přiměřenosti“. Její aplikace a udržování v praxi je velmi důležité, protože většinový 

postoj k dokumentování je spojen se stesky (a mnohdy oprávněnými) na neúměrné a zatěžující 

„papírování“.  

V našem pojetí se přiměřeností rozumí efektivní forma vedení dokumentace, kdy dokumentace 

slouží jednak pro zachycení a rozvoj znalostí, je pomůckou pro efektivní výkon činností a důkazem 

využitelným k evaluaci a komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami (máme na mysli např. 

monitoring, dozorové audity nebo inspekce třetích stran, zdůvodnění efektivity přidělování a správy 

veřejných zdrojů).  

 

Míra dokumentování také přímo závisí na rozsahu znalostí a stabilitě týmu lidí, kteří činnosti 

vykonávají, míře regulace a standardizace, které je organizace vystavena nebo se k ní zavázala, míře 

rizika, kterému musí organizace čelit atd. Jinak řečeno, pokud organizace využívá často nové 

pracovníky a znalosti, týmová souhra a kalibrace lidí je nižší, bude její dokumentace podrobnější a 

rozsáhlejší. To samé platí i o situaci, kdy organizace existuje v masivněji regulovaném prostředí, nebo 

je její činnost spojena se zvýšenými riziky různého druhu a vyšší mírou a intenzitou dozorování.  

Naopak, pokud je personální obsazení organizace stabilnější, tým zralejší a znalosti jsou na dobré 

úrovni, může být dokumentace na úrovni postupů a pravidel méně podrobná (samozřejmě do té míry, 

kterou povolí limitující direktivy a požadavky důležitých – silových zainteresovaných stran a zákonné 

normy, popřípadě jiná nařízení). 

To, jaký bude zvolený rozsah a míra dokumentování a jak bude realizován proces řízení 

dokumentace, je tedy ponecháno na především na rozhodnutí jednotlivých organizací, jejich interních 

požadavcích v této oblasti a samozřejmě i na požadavcích externích určujících pravidla vedení 

dokumentace, dokumentování, vykazování a reportování. 

 

Témata řešená poskytovateli v tomto modulu: 

Vedení dokumentace v elektronické formě - stanovení požadavků a způsobu práce 

Proces a činnosti OPEP 8 – revize 

Seznam platné dokumentace – revize 

Aktualizace grafu OPEP 8 a pracovních postupů OPEP 8 

Aktualizace pracovních rolí souvisejících s tématem Řízení dokumentace 



 

                                                                
 

Projekt „Chytré služby“, číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866, je financován z OPZ a ESF.                       „Sborník dobré praxe Chytré služby“            
 

 

JOB – spolek pro inovace        Autorská práva jsou vyhrazena. 

Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou; IČO: 68245301 

 Strana 97 (celkem 141) 

 

Aktualizace seznamu platné dokumentace, vytvořit Seznam archivované dokumentace, 

aktualizace hlavičky dokumentů 

Soubor požadavků zainteresovaných stran – Řízení dokumentace 

Revize stávajícího procesu Řízení dokumentace 

Dokumentace – popis jednotlivých činností řízení dokumentů, uložení dat 

Dokumentace – ochrana dat a přístup k datům 

Zpracování předpisů vztahujících se k dokumentaci, tj. metodických postupů Řízení 

dokumentace 

Seznam platné dokumentace 

Zpracování role správce dokumentace 

Optimalizování / zrušení dokumentu SD/6/2014 Seznam platné dokumentace 

Aktualizace dokumentu SD/1/2012 Proces řízení dokumentace 

Optimalizování / zrušení dokumentu SD/6/2014 Seznam platné dokumentace  

a zpracování Seznamu archivu dokumentace 

 

Optimalizování dokumentu SD/5/2011 Pravidla pro zpracování, vedení dokumentace 

Proces Řízení dokumentace 

Řízení dokumentace v rozsahu OPEP8 

Seznam archivu dokumentace 

Seznam platné dokumentace 

Návrh a testování systému řízení dokumentace v DOZP Domov sv. Josefa Žireč 
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7.2.  Důvody   
 

Dokumentace a její řízení jsou velmi významným prvkem v životě každé organizace poskytující 

sociální služby. Důvody pro její vedení jsou dány jednak externě (zejména zákonem 108/2006 Sb., 

vyhláškou 505/2006 Sb., požadavky krajů uvedenými např. v pověřeních, požadavky různých 

projektů apod.), jednak interně (požadavky vedení, pracovníků, klientů).  

 

Organizace bez dokumentace je organizací bez historie a pevných základů. Důvodem, proč mít 

dokumentaci je například potřeba uchovat dobrou praxi – bez písemných postupů se každá další 

generace pracovníků bude učit vše znovu. Dalším důvodem (akcentovaným Zákonem o sociálních 

službách) je nutnost pracovat s klienty individuálně, ale přitom ve shodě mezi pracovníky – to nám 

umožní dobře zpracovaný individuální plán. Příkladů by se dala uvést celá řada. A stejně tak s každým 

příkladem vzniká nový dokument. Řada dokumentů roste a v životě každé organizace se objeví 

otázka: Co s nimi a kam s nimi?  

 

A právě zde může pomoci propracovaný systém řízení dokumentace, který nám říká, kdy a jak 

může dokument vzniknout, kde bude uložený a jak dlouho, komu je určen, co se s ním stane, až 

nebude potřeba.  

 

Nastavený systém řízení dokumentace mimo jiné také pomáhá udržovat kulturu organizace a 

hranice. 

 

Poskytovatelé zapojení do projektu jako důvody práce na řízení dokumentace uváděli např.: 

 Nařízení EP a Rady EU 2016/679 "GDPR": Zpracování osobních a citlivých údajů v 

souladu s Nařízením, případné porušení "GDPR" nahlásit do 72 hodin únik či ohrožení 

zabezpečení dat ÚOOÚ, posoudit vliv na ochranu osobních údajů a vyhodnotit možná rizika, 

mít právo být informován o tom, za jakým účelem se osobní údaje dané osoby zpracovávají 

nebo na jak dlouhou dobu jsou uchovávány, mít právo na přístup, opravu, výmaz, právo na 

omezení zpracování, přenositelnost údajů a právo vznést námitky, implementace záměrné 

a nezbytné ochrany dat 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: Ochrana osobních, citlivých a 

anonymních údajů, likvidace osobních údajů 

 Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě: Mít Spisový a skartační řád 

 Ředitel: Mít platnou a přehlednou evidenci všech dokumentů organizace, mít v 

oběhu/používat jen schválené dokumenty, formuláře, registratury 

 Správce spisovny: Vlastníci dokumentů předávají dokumenty/registratury ve stanoveném 

termínu 

 Aktualizovat stávající dokumenty, tak aby odpovídaly požadavkům zainteresovaných stran. 

 Optimalizovat a zefektivnit řízení organizace jako celku.  

 Našim hlavním důvodem bylo mít přehled o všech dokumentech v organizaci, vědět kde jsou 

uloženy, v kolika vydáních, kdy bude jejich revize, pro koho jsou určeny, kdo za ně 

zodpovídá. Dále bylo pro nás důležité umět dokumenty filtrovat dle požadavků 

zainteresovaných stran, abychom mohli např. vyfiltrovat dokumenty, které by chtěla vidět 

např. inspekce sociálních služeb.  

 Vyhláška 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, standard č. 6 konkrétně.  Dokumentace 

o poskytování sociální služby, kritérium 6a specifikována povinnost pro poskytovatele mít 
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zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace o osobách, 

kterým je sociální služby poskytována. 

 ředitelka, vedení organizace – pro efektivní chod organizace je potřebné, aby všichni 

pracovníci znali postup, jak vzniká a zaniká dokument, kde je uložen. Zároveň je požadováno, 

aby se v dokumentech orientovali, tzn., měli přístup, k těm dokumentů, které potřebují ke své 

práci, věděli, kde mohou najít potřebné dokumenty, na koho se mohou obrátiti v případě 

nejasností. Dokázali kriticky hodnotit dokument a přinášet podněty na jejich změnu a věděli, 

jak se sami mohou zapojit do procesu změny dokumentu či jeho vzniku a zániku.   

 pracovníci – požadavek této ZS je poskytnout novému pracovníkovi orientaci v organizaci, 

umožnit přístup k potřebným dokumentům. Zároveň využít znalosti a zkušenosti nabyté 

v praxi k přenosu do pravidel a postupu. Záznam dobré praxe či upozornění na nesoulad či 

chybovosti v dokumentaci.  

 Klienti/opatrovník – znalost, jak se s dokumenty nakládá a z jakého důvodu jsou uloženy. 

Vědomí, že záznamy jsou užívány jen pro účely poskytnutí služby.  

 Legislativa EU – GDPR – organizace ví, jaká data sbírá, za jakým účelem, má definováno, 

kdo s nimi nakládá, a jsou minimalizována rizika zneužití. 

 Klient / opatrovník – data jsou zabezpečena a nakládá s nimi jen ty osoby, které jsou k tomu 

oprávněné z důvodu kvality poskytování péče.  

 Dobrovolník / stážista – data jsou zabezpečena a nakládá s nimi jen ty osoby, které jsou 

k tomu oprávněné z pracovních důvodů. 

 Ředitelka organizace: Včasná reakce na změny v legislativě, které mají dopad na 

poskytování sociálních služeb, ekonomickou, technikou a personální oblast, plnění požadavků 

zainteresovaných stran tak, jak jsou definovány v tomto dokumentu, systém pro vedení 

dokumentace 

 Pracovníci v přímé práci s klientem: Aktuální, srozumitelné a dostupné směrnice, které 

budou sloužit jako podklady pro přípravu na inspekci kvality, nebo jiné kontroly, bezpečné 

uložení osobních údajů v souladu se zákonnými požadavky. 

 Bezpečné vedení dokumentace klienta. 

 Současný seznam platné dokumentace ve Wordu neumožňoval filtrování obsahu jednotlivých 

sloupců a tím pádem byl méně efektivní při hledání odpovědí na otázky spojené se správou a 

řízením dokumentace. Konkrétně nešlo vyfiltrovat znalost dokumentů k jednotlivým 

pracovním pozicím, vlastnictví dokumentů ve vztahu k těmto pozicím apod. Seznam také 

neumožňoval například filtrování jednotlivých dokumentů – výstupů / důkazů ve vztahu 

k jednotlivým zainteresovaným stranám. 

 Nutnost řízené dokumentace je i např. záležitost standardů kvality sociálních služeb. Všechny 

procesní i personální standardy obsahují aspoň v jednom bodě větu…“ Poskytovatel má 

písemně definováno…“ 

 Další významnou zainteresovanou stranou, je tak MPSV a jeho role v rámci inspekce 

poskytování sociálních služeb. 

 

Příklady nejčastěji identifikovaných zainteresovaných stran a jejich požadavků, které 

zpracovávaly organizace v souvislosti s tématy 4. modulu Řízení dokumentace 

 

Externí zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Zákon č. 499/2004 Sb. § 3, odst. 2), písm. b)  Povinnost uchovávat 

dokumenty a umožnit výběr archiválií mají 
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Zákon o archivnictví a spisové službě a o 

změně některých zákonů 

za podmínek stanovených tímto zákonem 

také politické strany, politická hnutí, spolky, 

odborové organizace, organizace 

zaměstnavatelů, církve a náboženské 

společnosti, profesní komory, nadace, 

nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné 

společnosti 

EU Poskytovatel má zpracována pravidla pro 

bezpečné zacházení s osobními a citlivými 

údaji všech zainteresovaných stran 

Inspekce sociálních služeb Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se 

provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách, příloha 2, standard č. 6 

a) Poskytovatel má písemně zpracována 

vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a 

evidenci dokumentace o osobách, kterým je 

sociální služba poskytována, včetně pravidel 

pro nahlížení do dokumentace, podle těchto 

pravidel poskytovatel postupuje 

Inspekce sociálních služeb Zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

§79, odst. 1: Poskytovatel má písemně 

zpracovanou a schválenou žádost o registraci 

poskytované služby. 

Inspekce sociálních služeb Mít písemně zpracována vnitřní pravidla pro 

zpracování, vedení a evidenci dokumentace o 

osobách, kterým je soc. sl. Poskytována (st. 

č. 6, a) 

Hygiena Každý čistící prostředek a dezinfekce má 

svůj bezpečností list. 

Zřizovatel Dokumentace je vedena ve všech oblastech 

v souladu s předpisy 

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních 

službách a podmínkách jejich poskytování § 

65 - § 69 

Do zdravotnické dokumentace vedené o 

uživateli může za přítomnosti pracovníka 

poskytovatele nahlížet a pořizovat z ní 

výpisy nebo kopie, uživatel a jím určené 

osoby. Bez jeho souhlasu mohou do této 

dokumentace nahlížet osoby pouze na 

základě v zákoně uvedených podmínek. 

 

Interní zainteresované strany a jejich požadavky 

Zainteresovaná strana Požadavek 

Ředitel Dokumentace je vedena v souladu 

s relevantními normami a vnitřními předpisy 
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Ředitel Mít zajištěnou skartaci v souladu se 

zákonnými normami. 

Ředitel Organizace je v každém okamžiku schopná 

zjistit a doložit, jaké dokumenty jsou součástí 

její platné a řízené dokumentace. 

Organizace používá pouze dokumenty 

zpracované na schválených předlohách / 

šablonách / formulářích obsahujících i 

schválené prvky vizuální identity 

organizace.  

Zaměstnanci S jejich osobními údaji je nakládáno 

bezpečně a v souladu s vnitřními předpisy. 

Sociální pracovník Vědět, jak má být vedena dokumentace, 

vědět, jaké agendy mu náleží. 

Uživatel S jeho osobními údaji je nakládáno bezpečně, 

nejsou nikam předávány. 

Uživatel Mít možnost nahlížet do dokumentace. 

Správce spisovny Vlastníci dokumentů předávají 

dokumenty/registratury ve stanoveném 

termínu 

Správce dokumentace Být informován o změnách v dokumentech. 

Pracovník v sociálních službách Vědět, jakou dokumentaci a jak má vést. 

Pracovník v sociálních službách Mít přehled o dokumentaci, kterou musí znát. 
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Příklad z praxe: Ukázka zpracování tabulky zainteresovaných stran – Řízení dokumentace 

 

 

Vysvělivky: 

zainteresovaná strana interní zainteresovaná strana externí

ZS požadavek výstupy výsledek ověření

související 

požadavky/s

ouvislosti 

2

Standardy kvality - č. 6   Kritérium - a) Poskytovatel má písemně 

zpracována vnitřní pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 

dokumentace o osobách, kterým je sociální služba poskytována, 

včetně pravidel pro nahlížení do dokumentace; podle těchto pravidel 

poskytovatel postupuje

c) Poskytovatel má stanovenu dobu pro uchování dokumentace o 

osobě po ukončení poskytování sociální služby.

320-SYS-D11-2018  Systémová směrnice č. 8 Řízená dokumentace

Záznamy o tom, jak se podle pravidel postupuje

Směrnice GDPR,

Směrnice archivace - skartace.

Inspekce konstatuje, že je 

požadavek naplněn v souladu s 

jeho zněním. Zdroj informací: 

Protokol z inspekce poskytování 

sociálních služeb.  

Interní: 1x za rok interní audit zmíněných dokumentů  

Externí: Inspekce MPSV
z.č. 505/2006 Sb

11 Mít přehled o tom, co patří do platné dokumentace

320-SYS-D11-2018  Systémová směrnice č. 8 

8. 4. Zařazení do seznamu platné dokumentace a vydání 

dokumentu

Tabulka Seznam platné dokumentace

Seznam platné a archivní dokumentace

Organizace ma k dispozici (kontrola, 

organizační věci) aktuální 

dokumentaci

Interní: 1x za rok interní audit zmíněných dokumentů      

Externí: fyzická kontrola všech zmíněných dokumentů   

11
Tok dokumentů a předávání dokumentů mezi pracovníky je plynulé 

a bezchybné

320-SYS-D11-2018  Systémová směrnice č. 8 

8. 5. Seznámení se s dokumentem a používání dokumentu

Stanovená úložiště a v nich platné dokumenty. Odstraněné 

neplatné dokumenty.

Jasná pravidla, zodpovědnosti  a 

stanovené úkoly, termíny. 

Interní: 1x za rok interní audit zmíněných dokumentů      

Externí: fyzická kontrola všech zmíněných dokumentů   

11

Organizace je v každém okamžiku schopná zjistit a doložit, jaké 

dokumenty jsou součástí její platné a řízené dokumentace.

Organizace používá pouze dokumenty zpracované na schválených 

předlohách / šablonách / formulářích obsahujících i schválené prvky 

vizuální identity organizace. 

320-SYS-D11-2018  Systémová směrnice č. 8 

8. 3. Připomínkovací řízení a schválení dokumentu

Tabulka Seznam platné 

dokumentace

Seznam archiv. Dokumentace

Interní: 1x za rok interní audit zmíněných dokumentů      

Externí: fyzická kontrola všech zmíněných dokumentů   

13
požadavek na informce a dokumentu, který  má být zařazen do 

Seznamu platné dokumentace
320-SYS-D11-2018  Systémová směrnice č. 8 

Správce dokumtace může správně 

označit platný dokument v 

Seznamu platné dokumtace

Interní: 1x za rok interní audit zmíněných dokumentů      

Externí: fyzická kontrola všech zmíněných dokumentů   

17

Zákon č. 499/2004 Sb.

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů                                 

§ 3, odst. 2), písm.b)Povinnost uchovávat dokumenty a umožnit 

výběr archiválií mají za podmínek stanovených tímto zákonem 

taképolitické strany, politická hnutí, spolky, odborové organizace, 

organizace zaměstnavatelů, církve a náboženské společnosti, 

profesní komory, nadace, nadační fondy, ústavy a obecně prospěšné 

společnosti,                           

8.8.Archivace a skartace

Archivační a skartační řád OCHČK

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: 

Záznam z kontroly.  

Záznam o skartaci

Interní: Správce dokumentace

Externí: Inspekce MV

Zákon č. 499/2004 

Sb.

14

Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

 KAPITOLA II Zásady Článek 5 Zásady zpracování osobních 

údajů

8. 3. Připomínkovací řízení a schválení dokumentu

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

Sbírka 
mezinárodních 

smluv č.115/2001

14

1.Osobní údaje musí být

a)     ve vztahu k subjektu údajů zpracovávány korektně a zákonným 

a transparentním způsobem („zákonnost, korektnost a 

transparentnost“);

Směrnice GDPR

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

14

1.Osobní údaje musí být

b)     shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely 

a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely 

neslučitelný; další zpracování pro účely archivace ve veřejném zájmu, 

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické 

účely se podle čl. 89 odst. 1 nepovažuje za neslučitelné s původními 

účely („účelové omezení“);

8.1. Požadavek na vznik nebo změnu dokumentu 

Směrnice GDPR

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

14
1.Osobní údaje musí být

c)     přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu 

k účelu, pro který jsou zpracovávány („minimalizace údajů“);

8. 3. Připomínkovací řízení a schválení dokumentu

Směrnice GDPR

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

14

1.Osobní údaje musí být

d)     přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata 

veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s 

přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně 

vymazány nebo opraveny („přesnost“);

8.6. Revize dokumentu

Aktualizace tabulky Seznam platné 

dokumentace

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

14

1.Osobní údaje musí být:

e)     uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů 

po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou 

zpracovávány; osobní údaje lze uložit po delší dobu, pokud se 

zpracovávají výhradně pro účely archivace ve veřejném zájmu, 

pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro 

statistické účely podle čl. 89 odst. 1, a to za předpokladu 

provedení příslušných technických a organizačních opatření 

požadovaných tímto nařízením s cílem zaručit práva a svobody 

subjektu údajů („omezení uložení“);

8. 4. Zařazení do seznamu platné dokumentace a vydání 

dokumentu

Směrnice GDPR

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

14

1.Osobní údaje musí být:

f)      zpracovávány způsobem, který zajistí náležité 

zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí 

vhodných technických nebo organizačních opatření před 

neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou 

ztrátou, zničením nebo poškozením („integrita a důvěrnost“);

Směrnice GDPR

Seznam platné a archivní dokumentace

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: Správce dokumentace

Externí: kontrola ÚOOÚ

14
2.Správce odpovídá za dodržení odstavce 1 a musí být schopen 

toto dodržení souladu doložit („odpovědnost“).
Směrnice GDPR

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: 1x za rok interní audit

Externí: ÚOOÚ

15 vyhláška č. 98/2012 Sb. o zdravotnické dokumentaci

zdravotní dokumentace,

vnitřní předpis o vedení zdravotnické dokumentace,

 Metodika vedení zdr. dokumentace 

řádně vedená aktuální zdr. 

dokumentace

Interně: 1x měsičně manažérem výkonného týmu, 1x za půl 

roku vrchní sestrou                                    

externě:  kontrola ZP

17

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §31, 32 - uchovávání účetních 

záznamů

             

8.8.Archivace a skartace

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: 

Externí: Inspekce MV

Zákon č. 563/1991 

Sb.

11

Originály všech dokumentů o zaměstnanci se uchovávají ve mzdové 

účtárně v Červeném Kostelci. V osobní složce zaměstnance na 

personálním oddělení v místě výkonu práce v Žirči se uchovávají 

pouze kopie dokumentů souvisejících přímo s pracovním výkonem 

(pracovní smlouva včetně dodatků, mzdové výměry, osobní 

dotazník, kopie dokladu o vzdělání). Výjimku tvoří pouze originály 

Ročního hodnocení zaměstnance a Plán osobního rozvoje 

zaměstnance včetně Plánu vzdělávání, originály těchto dokumentů 

zůstanou v osobní složce vedené na personálním oddělení v Žirči

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

11

Po skončení pracovního poměru zaměstnance, jsou všechny kopie 

dokumentu vedené v osobní složce zaměstnance v místě výkonu 

práce v Žirči v personálním oddělení v Žirči, buď vydány zaměstnanci 

na jeho žádost nebo jsou neprodleně skartovány. Originály těchto 

dokumentů: Roční hodnocení zaměstnance, Plán osobního rozvoje 

zaměstnance a Plán vzdělávání jsou archivovány dle platného 

Skartačního řádu OCHČK

8.8.Archivace a skartace

Směrnice GDPR

Archivační a skartační řád OCHČK

ZS konstatuje, že je požadavek 

naplněn v souladu s jeho zněním. 

Zdroj informací: Záznam z kontroly.  

Interní: 1x za rok interní audit

Externě: ÚOOÚ

číselné kódy zainteresovaných stran (dále jen ZS):

1 - MPSV,  2 - MPSV zadavatel (inspekce), 3 - krajský úřad jako registrátor, 4 - obec s rozšířenou působností, 5 - zdravotní pojišťovny, 6 - okresní hygienická stanice, 7 - tým řízení, 8 - tým výkonný , 

9 - zájemce / žadatel, 10 - ÚP,11 - OCHČK vedení organizace; 12 - žadatel, zájemce o soc. službu, 13- Správce dokumentace, 14 -Úřad pro ochranu osobních údajů,15- Ministerstvo zdravotnictví ČR, 16- 

Úřad práce, 17 - Ministerstvo vnitra
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7.3.  Způsoby 
 

Téma řízení dokumentace všechny služby v projektu reflektovali jako nesmírně potřebné, 

vzhledem k počtu dokumentů, se kterými každá organizace běžně pracuje. Způsoby, jak se opět, 

stejně jako v předchozích modulech, vyrovnat s požadavky všech relevantních zainteresovaných 

stran, které byly identifikovány ve fázi hledání důvodů, proč se dokumentací zabývat, se však 

významně lišily. Zde byl jasně patrný mezi organizacemi, které již v předchozích letech na řízení 

dokumentace pracovaly a mezi organizacemi, které se se systémovým pojetím řízení dokumentace 

setkaly poprvé.  

 

Příklad způsobu zpracování Seznamu platné dokumentace u začínající organizace: 

„Na úplném začátku si každý vedoucí úseku udělal seznam dokumentů, které v praxi používá. 

Vytvořili jsme Seznam platné dokumentace – šablonu jsme získali od konzultantů v programu Excel. 

V tomto seznamu jsme rozdělili dokumenty do 10 kategorií: 

 Dokumenty externích požadavků 

 Základní dokumenty a oprávnění 

 Strategické dokumenty 

 Operativní dokumenty 

 Systémové dokumenty 

 Smlouvy 

 Plány 

 Osobní složky 

 Formuláře 

 Záznamy a registratury 

 

Dalším velkým oříškem bylo pro nás vymyslet identifikační znak každého dokumentu – nakonec 

zvítězila tato verze: kategorie dokumentu – vlastník dokumentu – rok vzniku – pořadové číslo vzniku. 

Varianty řešení: varianty formátu Seznamu platné dokumentace jsme neřešili, přijali jsme 

nabízený vzor od konzultantů, ve kterém jsme jen drobnosti přidali a více drobností vypustili. Velké 

diskuse se vedli kvůli tvaru ID znaku, ale ustálili jsme se na poměrně jednoduché (nám vyhovující) 

variantě. Pro tento způsob řešení – tedy vypracovat Seznam platné dokumentace, jsme se rozhodli, 

protože se nám jevil jako systémový a pro nás velmi dobře použitelný.“ 

Pro druhou výše zmiňovanou skupinu organizací byl obrovským přínosem již způsob uchopení 

Seznamu platné dokumentace a jeho způsob zpracování a vedení. K tomuto tématu neodmyslitelně 

patřily diskuze o rozdělení dokumentace na jednotlivé druhy a jednotlivé údaje, které budou o každém 

dokumentu vedeny. Dále byly hledány způsoby, jak uchopit popisy jednotlivých činností života 

dokumentu od jeho návrhu, až po jeho archivaci a skartaci. U organizací, které výše uvedená témata 

již v rámci projektu více méně aktualizovala, byly hledány způsoby, jak převést současná úložiště 

dokumentace do elektronické podoby, jak pracovat s dokumentací podpůrných provozů nebo jak se 

vyrovnat s GDPR.  

 

Zde uvádíme příklad způsobu řešení elektronizace dokumentace v rámci projektu: 

„Prvním krokem bylo zvážit, jaké máme požadavky pro elektronicky vedenou a sdílenou 

dokumentaci a způsob komunikace v organizaci. Zvažovali jsme jaký vybrat způsob elektronického 

vedení. Zda využít aplikaci od Googlu, kterou již pro práci s dokumentací někteří pracovníci 

používají nebo aplikaci Office 365 od Microsoftu, která nám byla představena organizací, která tuto 

aplikaci dlouhodobě používá a je s ní spokojená. Zvažovali jsme také finanční stránku. Dále jsme 
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zvažovali, jaké vybavení bude pro práci s elektronickou formou dokumentů potřeba doplnit (např. 

dovybavení PC, Notebook, tablet). Kde umístit tyto počítače, aby pracovníci měli pro studium a práci 

s dokumentací klidné prostředí. Jak chránit dokumenty před zneužitím pracovníků - předání jiné 

osobě (ochrana v rámci GDPR, know-how organizace, nutnost proškolení pracovníků s prací 

s aplikací). Zvažovali jsme také, jaké dokumenty bude vhodné mít pouze elektronicky a jaké i formou 

tištěnou. 

Vybrané řešení: Aplikace Office 365 od Microsoftu a to i z důvodu snazšího převodu dokumentů 

po technické stránce (dokument zůstane ve stejném formátu) a zdá se nám přehlednější (např. úvodní 

stránka, kde lze nastavit používané aplikace a snadný přístup k nim). Zjistili jsme také, že pro NNO 

je tato aplikace možná využívat zdarma. Pro pracovníky budou přístupné PC, které již mají k dispozici 

a využívat budou moci odpočinkovou místnost pro klienty, kde budou mít klidné prostředí, čas bude 

určený dle aktuální situace (pracovní vytíženosti v daném dni) a v odpoledních hodinách 15 - 15:30 

hod. Proškolení správce dokumentace proběhne odborným poradcem a proškolení pracovníků 

proběhne, až když bude dokumentace převedena do programu.“ 

 

V rámci tohoto modulu bylo rovněž pracováno s nabídkou procesního způsobu pohledu na 

činnosti Řízení dokumentace: 
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Schéma OPEP 8 (Koldinská, Veselka –  IMOSH Chytré služby) 

 

 
Zde uvádíme příklad způsobu zpracování popisů činností OPEP 8 u jedné ze začínajících 

organizací: 

„Řešení tohoto modelu bylo složité z pohledu návaznosti na ostatní střediska naší organizace. 

Jednotlivé kroky zasahovaly nejenom naše středisko, ale v budoucnu budou ovlivňovat i celou 

organizaci. Zároveň s prací na systému řízení dokumentace v našem středisku probíhala současně i 

v celé organizaci migrace dat. Tzn., že veškerá data uložená na interních serverech se převáděla na 

externí úložiště. Část zaměstnanců byla a další budou proškoleni v práci na elektronických nosičích 

a je cílem veškerou papírovou dokumentaci převést na elektronickou. Zjednoduší to i plnění 

podmínek nařízení GDPR, přístupy, oprávnění, vyhledávání apod. Počítáme s tím, že to nebude 

fungovat dokonale hned, a že testovací období zde bude přesahovat rámec projektu. Ukázalo se, že 

pro bude třeba nová pozice/role v organizaci – Správce dokumentace. 
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Hned v úvodu práce jsme si položili několik otázek: 

 Co znamená a co rozumíme pod pojmem řízená dokumentace? 

 Kde téma řízené dokumentace začíná, jak probíhá, kde končí? 

 Co obsahuje, nebo by měl obsahovat každý dokument? 

 Jaké jsou zásadní vstupy při tvorbě, změně, rušení dokumentů?  

 Jaké jsou/budou zásadní výstupy? 

 Jaké jsou/budou zásadní výsledky (cílový stav)? 

 

Díky spolupráci s JOB – spolkem pro inovace jsme si uvědomili, že nejprve je nutné zvládnout 

způsob systematického myšlení, rozebrat zdánlivě jednoduchý postup na kroky, ty jasně definovat, 

ohraničit a teprve pak zase vše složit do jedné směrnice, která v sobě zahrnuje a provazuje i další 

činnosti. Nejprve jsme zmapovali současnou situaci i z pohledu požadavků ZS, a definovali 3 různé 

možnosti řešení modulu: 

 Varianta 1: Vytvoření nové směrnice dle OPEP 8, popřípadě úprava kroků – činností dle 

potřeb organizace 

 Varianta 2: Doplníme původní směrnici č. 9 a dopracujeme chybějící dokumenty. 

 Varianta 3: Dojde k aplikaci SW systému na řízení dokumentace 

Poměrné rychle jsme se shodli na 1. variantě. 

Zároveň jsme po konzultaci s lektory shrnuli 5 původních témat na jedno:  

 

Návrh a testování systému řízení dokumentace  

Průběh práce na tématu:  

1. setkání 

1. shodli jsme se, že převezmeme rozdělení činností dle OPEP 8 Řízení dokumentace  

2. rozdělili jsme si jednotlivé kroky (každý člen týmu jednu část z 8) 

2. setkání 

1. prezentace návrhu jednotlivých zpracování 

2. debata nad variantami řešení:  

 částečně šlo pouze o rozhodnutí, kde jedna činnost končí a začíná další. Pro zviditelnění 

jednotlivých částí procesu jsme využili myšlenkové mapy. V ní jsme si definovali jak 

jednotlivé kroky, tak vazby. Tato podrobnější úroveň k základnímu schématu OPEP8 se 

ukázala jako přínos pro pochopení návazností. 

 větší debata u rozhodnutí, zda tabulky Seznam platných dokumentu a Seznam archivních 

dokumentů sjednotit do jedné  jedna tabulka Seznam platné a archivní dokumentace 

(více přehledné a v delším časovém horizontu lze dohledat veškeré dokumenty k jedné věci 

 otázka zda 1) zachovat rozdělení dokumentů na jednotlivé listy (externích požadavků, na 

jeden list základní dokumenty na jednou listu, systémové na dalším, operativní na dalším, 

formuláře na dalším…), nebo 2) do jednoho listu umístit vše mimo Formulářů a Záznamy 

a registratury  vyhrála varianta 2) a během testovacího období se ukáže, zda je správná 

3. ujasňování rolí správce dokumentace a vlastních dokumentace 

4. problematika Skartačního řádu – měl by být vytvořen centrálně 

3. a následující setkání 

 práce nad připomínkami konzultantů 

 dopracovávání témat 

 kontrola plnění úkolů 
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Důležitým pracovním nástrojem při řešení stanovených úkolů bylo grafické zpracování procesu 

daného tématu (OPEP).  Z diskuzí na konzultačních setkáních vzešly termínované úkoly, které byly 

přiřazeny jednotlivým členům řešitelského týmu.  

Konzultanti průběžně poskytovali řešitelům zpětnou vazbu k dílčím výsledkům práce, 

poskytované informace byly dobře načasované a ve formě, která řešitele nezahlcovala/nepřetěžovala. 

Členové řešitelského týmu se pravidelně setkávali za účelem společných konzultací úkolů, 

informování se o průběžných výsledcích práce s předáváním kladných a negativních zkušeností.“  
 

 

 

7.4.  Testování 
 

V této kapitole jsou uvedeny jen konkrétní příklady praxe poskytovatelů sociálních služeb 

z jejich testování v tomto modulu. 

Teoretický základ a sumarizace informací, která je společná pro všechny moduly, je z důvodu 

vyhýbání se duplicit uvedena pouze v kapitole „Testování“ u prvního modulu. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k testování – modul č. 4 

Příklady z praxe – způsob práce a zjištění poskytovatele s případnými příklady odezvy 

zainteresovaných stran v období testování řešených témat. Během testování tématu k příslušnému 

modulu docházelo často i k „dodatečné“ práci na tématech ostatních modulů. 

 

 Způsoby/metody testování.: 

o U vybraného softwaru/aplikace pro elektronické řízení dokumentace se testovalo, 

zda aplikaci budou moci používat všichni pracovníci a zda aplikace nabízí ještě další 

možnosti/funkce, které nebyly zvažovány. 

 Pracovní postup, graf, formuláře apod.: 

o Testování ukázalo, že je třeba najít technické řešení pro podepisování elektronických 

dokumentů pracovníky a klienty tak, aby bylo možná pouze práce s elektronickými, 

a ne i papírovými dokumenty. 

o Během testování nových pracovních postupů bylo zjištěno, že dříve byly sbírány 

nadbytečné/duplicitní osobní údaje a pořizovány nadbytečné kopie dokumentů. 

o Při testování byla revidována jednotlivá úložiště, a zda obsahují pouze platné 

dokumenty. Dále zda došlo k revizi/aktualizaci všech dokumentů, ve kterých jsou 

uváděny osobní/citlivé údaje. 

o Na základě testování došlo ke změnám v rozsahu a textu udíleného souhlasu se 

zpracováním osobních údajů uživatelů tak, aby byl dokument více srozumitelný a 

byl v souladu s požadavky ZS (GDPR, zákon o zdravotních službách apod.). 

o Po testování došlo ke změně názvu složek klientů tak, aby nebyly vedeny pod 

jménem a příjmením klienta. 

 Seznam platné/archivované dokumentace: 

o Bylo testováno jednotné uvádění názvů dokumentů, duplicitní uvádění dokumentů a 

zároveň zda dokumenty nemají duplicitní obsah.  

o Testováno, zda dokumenty jsou na těch úložištích, které jsou uvedeny v Seznamu. 

o Testování ukázalo, že je třeba znovu prošetřit platnost v Seznamu uváděných 

dokumentů křížově na příslušný dokument. 

 Tabulka ZS:  
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o Tým zkoumal, zda neschází nějaký závažný požadavek ZS nebo zda neuvádíme 

nějaký požadavek ZS zbytečně či duplicitně s ohledem na požadavky ZS v jiných 

modulech systému IMOSH - Chytré služby. 

 

 

 

7.5.  Výsledky 
 

V případě modulu Řízení dokumentace jsme se u hodnocení výsledků zaměřili, stejně jako 

v předchozích modulech na zpětné vazby samotných poskytovatelů, zpětné vazby hodnotitelů získané 

při evaluaci a případné další zpětné vazby některých zainteresovaných stran, které byly v době 

zakončování projektu dostupné. 

Pokud se pokusíme definovat žádoucí výsledek řešení tématu Řízení dokumentace, pak jde 

především o to zajistit zachycení a zadokumentování dobré praxe organizace napříč všemi částmi 

systému tak, aby zůstala zachována a využitelná i při odchodu klíčových osobností z organizace a 

nedocházelo v těchto případech ke ztrátě důležitých informací a znalostí, které jsou součástí 

jedinečného know-how organizace. Výsledkem dobrého řízení dokumentace je i přesné písemné 

zachycení vyjednaných, pro všechny dotčené strany platných a závazných dohod o tom, jak bude ta 

či ona činnost vykonávána v daném období (postupy, pravidla, metodiky, směrnice apod.). Dobře 

vedená dokumentace je také pojistkou proti různému pochopení a interpretaci obsahu dané dohody 

různými lidmi, kteří vykonávají, či spoluvytváří dílčí i finální výstupy a výsledky organizace. 

Přínosem a zároveň žádoucím výsledkem řízení dokumentace je také možnost porovnat praktickou 

realizaci činností, postupů a procesů s dokumentovanou dohodou, jak mají být tyto vykonávány a 

činit z tohoto porovnání závěry a stanovovat opatření k narovnání stavu nebo formulovat podněty ke 

zlepšování a dalšímu rozvoji činností organizace. Zásadním výsledkem procesu řízení dokumentace 

je i vytváření dokumentovaných důkazů o plnění požadavků zainteresovaných stran a postupování 

v souladu s nimi při realizaci činností, postupů a procesů realizovaných organizací. 

 

Konkrétní příklady výsledků uváděné organizacemi zapojenými do projektu 

 Výsledkem práce na tématu Řízení dokumentace je, že máme stanovené požadavky na 

aplikaci a vybranou aplikaci, ve které bude vedena elektronicky dokumentace a ve které bude 

možnost využít i další funkce, např. elektronickou komunikaci v organizaci. Vzhledem k 

tomu, že jsme již některé dokumenty (např. zaznamenávání Změn při poskytování služeb) 

převedli do elektronické podoby, můžeme říct, že se pracovníkům s tím to lépe pracuje a jsou 

se změnou spokojeni.  

 Jsou revidované karty činnosti Procesu práce s dokumentací. Vznikla nová Směrnice GDPR 

a její příloha, která řeší aplikaci tohoto nařízení a dotýká se i vedení dokumentace služby. 

 Došlo ke zredukování aktuální dokumentace a vyřazení některých dokumentů, které 

v souvislosti se změnou již nebyly aktuální. 

 Výsledkem práce na zlepšení procesu řízení dokumentace je zcela zrevidovaný Seznam platné 

dokumentace v plném rozsahu. Zredukovali jsme nebo sloučili množství dokumentů a zvýšili 

komfort práce s dokumentací. Zavedli jsme Seznam archivované dokumentace. 

 Dosáhli jsme toho, že máme navržen nový postup a systém řízení dokumentace a související 

metodický materiál, který je srozumitelný a návodný a umožní nám efektivní řízení 

dokumentace. 

 Zvýšil se přehled o dokumentaci, přehled o archivačních a skartačních dobách, při kontrolách 

budou dobře dohledatelné např. ekonomické směrnice, které platili v dřívějších letech.  
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 Zjistili jsme, že bez nějakého systému Řízení dokumentace v organizaci je prostě nemožné v 

dnešním světě požadavků na dokumentaci obstát. 

 Vytvořili jsme jednotnou Metodiku řízení dokumentace DOZP.  

 Dokumenty byly převedeny do cloudového úložiště. 

 Stanovili jsme role Správce a Vlastníka dokumentace.  

 Byl navržen, vytvořen a aplikován nový seznam neplatných dokumentů. Dále byly zavedeny 

registratury – kartotéky živých dokumentů. 

 V systému řízení dokumentace bylo v rámci zlepšení nově definováno: 

o druhy dokumentů – registratury, 

o oblasti dokumentů – rozdělení do základních oblastí dle témat, 

o vlastníci dokumentů, 

o uložiště fyzické i elektronické a zásady přístupu do elektronického uložiště, 

o činnosti – vznik a zveřejnění dokumentu, aktualizace a zánik dokumentu,  

o archivační a skartační řád, který byl dříve samostatným dokumentem, byl vložen do 

směrnice týkající se řízení dokumentace, 

o osobní údaje – popis uložišť a druhy údajů, 

o tabulky pro osobní údaje, které vypovídají o existenci originálu, kopie, kdo je vlastník 

a kdo má přístup a kde jsou tyto údaje uloženy 

 Změnou se dosáhlo toho, že jsme důsledněji zaznamenali proces řízení dokumentace včetně 

uložišť a dosáhli jsme v současné době maximální možného sblížení žité praxe a 

požadovaného stavu. Předpokládáme, že tímto krokem jsme umožnili snadnější a rychlejší 

orientaci pracovníků v dokumentech organizace, a to jak pro ty stávající, tak i nově 

přicházející. Předpokládáme také, že v případě odchodu kteréhokoliv pracovníka, i vlastníka 

dokumentu bude zachován proces vzniku a zániku, žitá kultura a nebude ohrožen chod služby. 

Zároveň jsme chtěli snížit riziko pořizování kopií osobních dat a zvýšit jejich ochranu.  

 Pracovníci – proces řízení dokumentace vyhodnotili na provozní poradě managementu jako 

srozumitelný a dokázali podle něho připomínkovat novou směrnici. Řadoví pracovníci 

ocenili, že dokumenty respektují žitou praxi a tím se jim jednodušeji dodržuje. 

 Byly stanoveny odpovědné osoby za ochranu osobních dat – zapracováno do náplně práce 

ředitelky.  

 Byla aktualizována směrnice: Ochrana osobních údajů.  

 Zapracovali jsme tabulky, obsahující informace, jaká osobní data shromažďujeme, z jakého 

důvodu, kde jsou uložena, kdo k nim má přístup a kdy je pořizujeme.  To znamená, ověřili 

jsme si, že nakládáme jen s nezbytnými údaji a daty. Některá data jsme zlikvidovali (např. 

údaje o zájemcích o pracovní místo). 

 Byla vypracována směrnice Bezpečnost a ochrana dat v IT, kde jsou definována rizika 

ohrožení dat, jak se jim vyvarovat, jak zajistit nakládání s daty v PC, mobilech, v terénu i 

ambulanci. Jaké kanály využívat pro přenos dat. Bylo technicky zajištěno další zálohování a 

archivováni dat na našem serveru organizace. Byl posílen server shromažďující data v 

evidenčním programu. 

 Byl navržen systém logování činnosti v evidenčním programu služeb. V současné době jsme 

schopni s ročním zpožděním dohledat, kdo si prohlížel, upravoval či pořizoval záznamu z 

evidence, případně ho exportoval. 

 Směrnice dokumentace: definovali jsme, kteří pracovníci mají oprávnění k přístupu k určitým 

datům. Aktualizovali jsme archivační doby a definovali jsme, které osobní údaje budeme 

archivovat a které ne, po ukončení služby / pracovního poměru / spolupráce.   

 Byl aktualizován formulář Pracovní smlouva – odstraněn souhlas s poskytnutím rodného čísla 

a informace o účtu zaměstnance. Vytvořen nový souhlas s nakládáním s informacemi o účtu 
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a možnost pořizovat mediální záznamy pracovníků s konkrétním souhlasem s každým 

záznamem. 

 Dosáhli jsme propojenosti teoretických postupů s praktickým nakládáním s dokumenty. 

Získali jsme přehled o oběhu dokumentů, odstranili jejich duplicity, připravili ke zrušení 

stávající dokument – standard č. 6. Až budeme mít kompletně revidované všechny 

dokumenty, připravíme návrh Radě města na schválení těch dokumentů, které jsme v rámci 

práce na projektu upravovali, či nově vytvářeli a současně předložíme návrh na zrušení 

dokumentů, které již v organizaci nebudeme používat. 

 Dosáhli jsme toho, že nyní máme větší jistotu, že dokumenty, které se v organizaci nacházejí, 

jsou aktuální, víme, na jakých úložištích se nacházejí, jsou značeny dle vypracované metodiky 

a máme přehled, kdy je třeba u konkrétních dokumentů provádět revizi. Díky stručnému 

přehledu požadavků zainteresovaných stran máme identifikované potřebné zásadní 

dokumenty především z hlediska kontroly.  

 Dosáhli jsme toho, že máme v organizaci určenou odpovědnou osobu za vedení dokumentace, 

která dle zpracovaných metodik jednotně postupuje a nakládá s dokumenty. 

 V organizaci dochází k rychlejší a kvalitnější práci s dokumenty, došlo k zefektivnění práce 

správce dokumentace, vlastníků a uživatelů dokumentace.  

 Je docíleno přehlednosti a nižší chybovosti při práci s dokumentací.  

 Je zvýšena spokojenost ZS tím, že jim je organizace schopna poskytnout dokumentaci v 

přehledné a kompletní podobě, dle jejich požadavků, platnou a srozumitelnou. 

 Nejdůležitějším výstupem pro nás za tento modul je Seznam platné dokumentace, který všem 

pracovníkům slouží k najití veškeré dokumentace v zařízení. Ubylo také otázek, kde, co najdu 

na asistenta – koordinátora. Dále víme, kdy mají být jednotlivé dokumenty revidovány. A 

cítíme se lépe připravení na případné kontroly. A každý dokument má svého vlastníka a je 

jasné kdo za jaký dokument zodpovídá a kdo ho má znát. 

 Dosáhli jsme přehledného zpracování požadavků zainteresovaných stran relevantních pro naši 

organizaci, víme, kdo a co po nás může požadovat a který požadavek považujeme za legitimní, 

víme, kde ho najdeme. Víme, že požadavky plníme. Předpokládáme, že přínos pro 

zainteresované strany spočívá v tom, že si uvědomujeme jejich požadavky a víme, jakým 

způsobem je naplňujeme.  

 Aktualizovaný a přehledný systém řízení dokumentace odpovídající požadavkům 

zainteresovaných stran schopný pružně reagovat na změny v požadavcích zainteresovaných 

stran.  

 Výsledkem je aktualizovaný systém úložišť, reflexe požadavků GDPR v postupech řízení 

dokumentace, efektivní vedení úložišť – ekonomické a ekologické, optimalizace a doplnění 

Seznamu platné dokumentace a zavedení archivu dokumentů, delegování odpovědnosti za 

aktuálnost dokumentů na jednotlivé vlastníky včetně lepšího provázání této odpovědnosti pro 

nositele této pracovní role.  

 Zainteresovaná strana – pracovníci organizace jsou v současné době spokojeni s tím, že vědí 

co se děje s jejich podněty, ukotvila se tak jejich pozice partnera v celém systému řízení 

organizace v oblasti dokumentace. 

 Došlo ke sjednocení vzhledu dokumentů v celé organizaci, působí kompaktně, pracovní 

postupy řízení dokumentace jsou sjednocené, odpovídají prováděné praxi a zohledňují 

požadavky ZS. 

 Jsou jasné kompetence a odpovědnosti jednotlivých pracovních pozicí a rolí v oblasti práce 

s dokumentací, zejména mezi správci spisoven (organizační / služeb) a dokumentace a mezi 

vlastníky dokumentů a správci dokumentace.  

 Systém pro řízení dokumentace je přehledný, pracovníci se v něm lépe orientují. 
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 Spokojenost ostatních externích ZS bude zřejmá až v dalších obdobích. V tuto chvíli máme 

pouze pozitivní zpětnou vazbu od Státního archivu, se kterým jsme konzultovali 

aktualizovaný Spisový a skartační řád.  

 Spokojenost interních ZS je patrná už nyní. Ředitelka se lépe orientuje v dokumentech 

jednotlivých služeb, jsou vyjasněny kompetence a odpovědnosti mezi správci spisoven 

(organizační / služeb) a dokumentace a mezi vlastníky dokumentů a správci dokumentace. 

Nedochází k nejasnostem, kde budou jaké dokumenty uloženy a na jak dlouho.   

 Došlo ke sjednocení hlaviček dokumentů v celé organizaci, organizace působí kompaktně, v 

hlavičce dokumentu je nově uveden garant činnosti, je tedy jasné, kdo za obsah zodpovídá. 

 V seznamu platné dokumentace je nově dohledatelné, jestli a kdy byla provedena revize 

dokumentu (důležitá informace pro kontrolu), dají se vyfiltrovat dokumenty týkající se 

požadavků GDPR, je platný seznam archivovaných dokumentů, který nám pomůže při 

dohledávání neplatných dokumentů a jednáních se Státním archivem o problematice a 

pravidlech skartace. 

 

 

Výsledky vyplývající ze zpětných vazeb hodnotitelů získané v rámci závěrečných evaluací  

Výsledky evaluace – 4. modul: Řízení dokumentace 

 

Rekapitulace organizací, u kterých proběhla evaluace  

4. modul Řízení dokumentace 

Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.     

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domov Justynka Hronov 

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

Fokus Vysočina  

Křesadlo, z.ú. 

Pečovatelská služba Chotěboř 

Domov u studánky, Anenská studánka 

Domov sv. Josefa Žireč 
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Graf 4: Výsledky evaluace – 4. modul:  

 

 

 

Komentář k výsledkům uvedeným v grafu:  

Evaluace 4. modulu proběhla u všech 9, v projektu zúčastněných organizací.  

 Žádná organizace nezískala Certifikát 1. stupně: „O účasti v projektu“. 

 7 organizací z 9 získaly Certifikát 2. stupně: Stříbrný certifikát systému IMOSH Chytré služby 

– modul 4 „Na dobré cestě“. 

 2 organizace z 9 byly oceněny Certifikátem 3. stupně: Zlatý certifikát systému IMOSH Chytré 

služby – modul 4 „Mistr“ a zároveň získalo plnohodnotný systémový certifikát IMOSH 

Chytré služby pro MSZ 8 Řízení dokumentace. Organizace, které dosáhly tohoto vynikajícího 

výsledku, uvádíme v tabulce níže. 

 

 

Organizace, kterým byl udělen systémový certifikát  

IMOSH Chytré pro MSZ 8 Řízení dokumentace 

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov  

Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice  

 

Výsledky vyplývající ze zpětných vazeb dalších zainteresovaných stran 

 

 Spokojenost ostatních externích ZS bude zřejmá až v dalších obdobích. V tuto chvíli máme 

pouze pozitivní zpětnou vazbu od Státního archivu, se kterým jsme konzultovali 

aktualizovaný Spisový a skartační řád.  

 

 

 

7.6.  ZZZ 
 

Zkratkou ZZZ označujeme zkušenosti, znalosti, zlepšení a obecně všechno podnětné a 

zužitkovatelné, co realizace projektu přináší.  

30%

70%

0%

Výsledky evaluace - 4. modul
"Řízení dokumentace"

Certifikát 3. stupně Certifikát 2. stupně Certifikát 1. stupně
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V této kapitole jsou uvedeny jen konkrétní příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb 

z jejich ZZZ v tomto modulu. Teoretický základ a sumarizace informací, která je společná pro 

všechny moduly, je z důvodu vyhýbání se duplicit uvedena pouze v kapitole „ZZZ“ u prvního 

modulu. 

 

Příklady z praxe poskytovatelů sociálních služeb k ZZZ – modul č. 4 

 Naše spisovna je zahlcena dokumenty, které již ve spisovně vůbec nemají být. 

 Správce dokumentace má být jen jeden. 

 Přijmout razantní změnu v práci s dokumentací a učit se pracovat s PC je pro některé 

pracovníky těžké. 

 Při analýze zpracování a uložení osobních údajů zjistili, jak velké množství osobních údajů 

máme i když se je již snažíme co nejvíce omezovat, a kde všude v dokumentaci s nimi 

pracujeme. 

 Obohatilo nás zjištění, že není moudré reagovat na požadavek každé strany vytvořením 

nového dokumentu, ale tvořit dokumenty po zralé úvaze. 

 Naučili jsme se dělat excelovské tabulky! 

 Díky práci na modulu jsme se poznali lépe navzájem, což vedlo ke zlepšení komunikace 

uvnitř organizace a poznali jsme, že jsme schopni zvládnout víc, než si myslíme. 

 Největším přínosem pro nás byl především fakt, že jsme si dokázali v dokumentech kolujících 

v organizaci udělat přehled a vyřadit dokumenty duplicitní. 

 Naučili jsme se propojovat a dávat věci do souvislostí. 

 Ukázalo se, že je dobré zapojit pracovníky do tvorby směrnic a využít jejich znalosti z praxe, 

a zároveň důsledně dodržovat systém kontrol, a to napříč celou organizací. 

 Máme uklizeno v šanonech a počítačových složkách! 

 Ukázalo se, že bude dobré přejít kompletně na Sharepoint od papíru a Excelu. 

 Na dobu projektu je dobré stanovit roli projektového managera. 

 Po zavedení nového systému dokumentace je na všech našich střediscích v současné době 

stejná struktura uložení i držení shodných originálů či kopií. 

 

 

 

7.7.  Příspěvky organizací z praxe k modulu č. 4 – Řízení dokumentace 
 

V následujících podkapitolách jsou příspěvky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kteří 

se účastnili projektu. Příspěvky reflektují témata, průběh, výstup, výsledky a poučení se. Jsou 

zaměřeny na popis a vyhodnocení jejich práce v příslušném modulu (včetně ZZZ: zkušenosti, zážitky, 

zlepšení), o které se s vámi chtějí podělit.  

Ne všichni poskytovatelé rozdělili své příspěvky dle jednotlivých modulů. Někteří z nich řešili 

téma z komplexnějšího pohledu napříč modulu – tyto příspěvky jsou pak v samostatné kapitole. 

 

 

 

7.7.1. Domov Justynka, Hronov  
 

Téma: (4. modul) 

 Seznam platné a archivované dokumentace,  

 Proces řízení dokumentace,  
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 Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace uživatelů 
 

V rámci projektového modulu Chytrých služeb č. 4 „Řízení dokumentace“ jsme si nejprve 

shromáždili informace o tom, co bychom potřebovali změnit v dosavadních dokumentech nebo 

vyhotovit nového v rámci procesu řízení dokumentace dle QMSS. Pak jsme zjišťovali, zda máme 

zpracované všechny relevantní požadavky zainteresovaných stran (dále i jako ZS). Dále bylo třeba 

porovnat, zda aktuální činnosti v dosavadním procesním dokumentu SD/1/2012 Proces řízení 

dokumentace odpovídají projektové struktuře OPEP 8. S ohledem na požadavky nového projektu 

jsme zjistili, že ne všechno máme nastavené podle struktury OPEP 8, a tím pádem nám chybí některé 

popisy činností, nebo dosavadní popis není úplně optimální. Na základě zjištěných „slabších“ oblastí 

jsme za odborného vedení lektorů zvolili 3 oblasti daného procesu, které jsme chtěli zlepšit: 1. 

Optimalizování / zrušení dokumentu SD/6/2014 Seznam platné dokumentace a zpracování Seznamu 

archivu dokumentace, 2. Aktualizace dokumentu SD/1/2012 Proces řízení dokumentace a 3. 

Optimalizování dokumentu SD/5/2011 Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace 

uživatelů. 

 

U prvního tématu „Optimalizování / zrušení dokumentu SD/6/2014 Seznam platné 

dokumentace a zpracování Seznamu archivu dokumentace“ jsme po porovnání PEP a OPEP 8 

potřebovali optimalizovat nastavení v evidenci aktuální dokumentace a archivu dokumentace podle 

projektu Chytrých služeb. V dané chvíli byl používán v organizaci dokument SD/6/2014 Seznam 

platné dokumentace, který bylo potřeba zlepšit, co se týká jeho formy a uživatelského prostředí. 

Nebyl zatím zpracován Seznam archivu dokumentace v rozsahu požadavku Chytrých služeb. 

Současný seznam platné dokumentace ve Wordu neumožňoval filtrování obsahu jednotlivých 

sloupců, tím byl méně použitelný pro hledání odpovědí na otázky spojené se správou a řízením 

dokumentace. Konkrétně nešlo vyfiltrovat znalost dokumentů k jednotlivým pracovním pozicím, 

vlastnictví dokumentů ve vztahu k těmto pozicím apod. Seznam také neumožňoval například 

filtrování jednotlivých dokumentů – výstupů / důkazů ve vztahu k jednotlivým zainteresovaným 

stranám. Dále nám chyběl jasně definovaný vztah seznamu dokumentace a nového výstupu 

Požadavky, důvody (SD/1/2017/@). Požadavek na optimalizaci dokumentu SD/6/2014 Seznam 

platné dokumentace vyplynul ze Standardů kvality (Příloha č. 2 k zákonné vyhlášce č. 505/2006 Sb. 

bod 6. a – „Dokumentace o poskytování sociální služby“). K řešení jsme zvažovali více způsobů, ze 

kterých jsme vybrali, i přes určité nevýhody, ten efektivnější: zpracovat Seznamy dokumentace 

v programu Excel. Zlepšení proběhlo následovně: dokument byl převeden z formátu Word do 

formátu Excel; byl přejmenován, upraven znak dokumentu a nadále je veden pouze v elektronické 

podobě; byl doplněn o Seznam archivu dokumentace (v záložce), bylo vyřešeno filtrování dokumentů 

podle příslušnosti k jednotlivým ZS - to umožnilo pro každou ZS připravit písemné dokumenty a 

důkazy pro případ kontrol (jak interních, tak externích), dále pro interní vzdělávání a trénink 

pracovníků apod. Také došlo ke zlepšení přehledu, jaké písemné důkazy existují v organizaci a které 

dokumenty plní konkrétní požadavky ZS. Následně došlo k propojení Seznamu platné dokumentace 

a archivu dokumentace (SD/1/2018/@) s Požadavky, důvody (SD/1/2017/@). Jednotlivé dokumenty 

jsou použity jako výstupy v Požadavcích, důvodech (SD/1/2017/@). Byl také zhotoven číselník 

jednotlivých ZS - v rámci záložky Seznamu platné dokumentace a archivu dokumentace 

(SD/1/2018/@). Bylo vyřešeno filtrování vlastníků dokumentů, aby se dalo stanovit, jaké dokumenty 

konkrétní pracovní pozice vlastní. Tím se mohl zvýšit přehled o pravomocích a odpovědnostech 

jednotlivých pozic s rolí vlastníka dokumentu. Bylo vyřešeno filtrování a revize úložišť 

dokumentace, čímž organizace získala informace o tom, jaké dokumenty jsou v jednotlivých 

úložištích, což zkvalitnilo práci správce dokumentace. Došlo k revizi textu metodiky v úvodu 

Seznamu platné dokumentace a archivu dokumentace (SD/1/2018/@), dále k vyřešení filtrování 

údajů o plánované revizi dokumentů. Toto přispěje k aktuálnosti řízených dokumentů a zefektivnění 
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práce správce dokumentace. Byla také aktualizována a k filtrování upravena vazba dokumentů na 

činnosti modulů (místo na číslo standardů kvality). Došlo také k rozdělené platnosti a účinnosti do 

samostatných oken a přidání sloupečku „platný do“. U sloupce „platný do“ bylo vyřešeno filtrování. 

Byl upraven sloupec /znalost / rozdělovník/ tak, že tento byl zrušen a vznikly nové dva sloupce 

„znalost“ a „k nahlédnutí“. Nové sloupce byly opatřeny funkcí filtrování, aby bylo možné zjistit, jaké 

dokumenty v nově uvedených režimech patří k jednotlivým pracovním pozicím. Byl doplněn sloupec 

„GDPR“, který umožní filtrování dokumentů, na které se bude vztahovat nová evropská direktiva, 

včetně oblasti kontroly se vztahují (bude ještě zváženo). Výstupem řešeného tématu byl nový 

elektronicky vydaný dokument SD/1/2018 Seznam platné dokumentace / Seznam archivu 

dokumentace. Vylepšená evidence dokumentace naší organizace je nyní ve shodě s modulem řízení 

dokumentace Chytrých služeb. Dochází k rychlejší a variabilnější práci s dokumenty, zefektivnění 

komfortu práce pro správce dokumentace, vlastníky a uživatele dokumentace. Získali jsme tím větší 

přehlednost a nižší chybovost v práci s dokumentací. Zvýšila se spokojenost zainteresovaných stran 

tím, že jim bude naše organizace schopna poskytnout dokumentaci v přehledné a kompletní podobě, 

dle jejich požadavků, platnou a přátelskou. Řešené téma jsme testovali v období duben – květen 2018. 

Zainteresovaní pracovníci v praxi testovali nový dokument k evidenci dokumentace. Poznatky z 

testování jsme hodnotili na konzultaci zainteresovaných pracovníků. Z testování už ale nevyplynuly 

žádné zásadní požadavky k přepracování, tak nedošlo k dalším změnám. 

 

Druhým řešeným tématem byla Aktualizace dokumentu SD/1/2012 Proces řízení 

dokumentace. Organizace měla zpracovaný proces řízení dokumentace v dokumentu SD/1/2012 

Proces řízení dokumentace, který byl navržen dle požadavků systému pro řízení sociálních služeb 

QMSS. Při porovnání se strukturou a požadavky systému IMOSH - Chytré služby (OPEP8) vyplynula 

potřeba zlepšit části procesu řízení dokumentace. Konkrétně bylo třeba dopracovat potřebné položky 

požadavků zainteresovaných stran v rámci dokumentu SD/1/2017/@ Požadavky, důvody, zrevidovat 

postupy jak reflektují naši současnou praxi v procesním dokumentu SD/1/2012 Proces řízení 

dokumentace, zapracovat do něj požadavky GDPR + další požadavky vyplývající z výstupu 

Požadavky, důvody (SD/1/2017/@) a upravit schéma procesu OPEP8 (aktualizace názvů činností + 

aktualizace logiky dle výstupů z první konzultace). Došlo k doplnění dokumentu SD/1/2017/@ 

Požadavky, důvody s ohledem na procesní dokument; z toho vyplynulo doplnění nebo aktualizace 

pravidel a postupů do procesní směrnice, včetně zohlednění požadavků evropského nařízení 

k ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupilo v účinnost 25.5.2018. Optimalizován byl podle 

OPEP 8 i graf činností procesu. Doplněním a aktualizací dokumentu jsme zoptimalizovali proces 

řízení dokumentace v rámci procesního dokumentu ve shodě s modulem Řízení dokumentace 

Chytrých služeb a dalšími identifikovanými požadavky ZS. Došlo ke zvýšení pravděpodobnosti 

uspokojení plnění požadavků ZS v oblasti řízení dokumentace, byly zavedeny nové požadavky 

GDPR a zpracovány potřebné dokumenty a opatření. Uvedenými změnami jsme dosáhli snížení rizika 

sankcí v této oblasti. Zaktualizovaný procesní dokument SD/1/2012 Proces řízení dokumentace jsme 

testovali v týmu zainteresovaných pracovníků v období duben – květen 2018 a následně v týmu 

hodnotili. Z testování ale nevyplynuly žádné zásadní požadavky k přepracování. 

 

Třetím tématem ke zlepšení bylo „Optimalizování dokumentu SD/5/2011 Pravidla pro 

zpracování, vedení a evidenci dokumentace uživatelů“. Organizace měla zpracovaná pravidla pro 

správu dokumentace ve směrnici SD/5/2011 Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace 

uživatelů - dle požadavků systému pro řízení sociálních služeb QMSS. Vzhledem k tomu, že bylo 

třeba zohlednit v dokumentu požadavky evropské direktivy GDPR k ochraně osobních údajů (účinné 

od 25. 5. 2018), tak bylo nutné tento dokument aktualizovat.  Požadavek náležitého zpracování 

pravidel pro zpracování dokumentace vychází především ze zákonné vyhlášky č. 505/2006, příl. č. 2. 

Při optimalizaci došlo nejprve k doplnění dokumentu SD/1/2017/@ Požadavky, důvody o požadavky 
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zainteresovaných stran, a to s ohledem na zpracovávané téma. Následně byl aktualizován a doplněn 

dokument SD/5/2011 Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci dokumentace uživatelů (například 

zabezpečení úložišť dokumentů, zpracování pravidel - kdo k jakým dokumentům má přístup aj.). 

Výsledkem byla vylepšená směrnice SD/5/2011 Pravidla pro zpracování, vedení a evidenci 

dokumentace uživatelů ve shodě se všemi ZS. Zvláštní pozornost byla věnována úpravě dokumentu 

podle potřeb evropského nařízení GDPR. Optimalizacemi došlo ke zvýšení pravděpodobnosti 

uspokojení plnění požadavků všech relevantních ZS v oblasti správy dokumentace, ochrany a 

zabezpečení osobních dat klientů a ke snížení rizika sankcí v této oblasti. Testování upravovaného 

dokumentu bylo realizováno v týmu zainteresovaných pracovníků v období duben – květen 2018 a 

následně v týmu hodnoceno. Z testování ale nevyplynuly žádné zásadní požadavky k přepracování. 

 

 

 

7.7.2. Křesadlo Hradec Králové, z. ú.  
 

Téma: Vedení dokumentů, Metodiky řízení dokumentace, Tabulka zainteresovaných stran 

 

V rámci čtvrtého modulu Řízení dokumentace jsme nejdříve potřebovali nastavit to, jak budeme 

dokumentaci vést. Postupovali jsme tak, že jsme všechny dokumenty postupně revidovali, zařadili a 

opatřili hlavičkou a každému dokumentu bylo přiřazeno identifikační číslo. A postupně byly zařazeny 

do seznamu platné dokumentace. Určili jsme správce dokumentace, který je zodpovědný za vedení 

seznamu platné dokumentace a archivu dokumentů. Zpracovali jsme Metodiku řízení dokumentace, 

ve které jsme popsali celý proces od vzniku dokumentů po jeho vyřazení do archivu. 

 

 Přínos: náhled na problematiku vedení dokumentace. Vytvořená Metodika řízení dokumentace 

a vypracovaný seznam platné dokumentace nám pomůže netvořit zbytečné dokumenty a včas 

revidovat dokumenty užitečné. 
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8. Příspěvky organizací z praxe – napříč moduly č. 1 až 4 
 

V následujících podkapitolách jsou příspěvky jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, kteří 

se účastnili projektu. Poskytovatelé řešili témata, jejichž problematika se prolínala všemi moduly. 

Příspěvky reflektují témata, průběh, výstup, výsledky a poučení se. Právě tato část Sborníku je 

zaměřena na popis a vyhodnocení této práce, o kterou se s vámi chtějí podělit. 

 

 

 

8.1.1. Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s.: Práce s kapacitou 
 

Téma: Práce s kapacitou 

 

V rámci projektu Chytré služby si naše organizace Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. zvolila 

především téma práce s kapacitou. Toto téma se prolínalo a doplňovalo ve všech modulech IMOSH. 

Kapacitu jsme doposud chápali, tak jako většina poskytovatelů sociálních služeb. A to jako počet 

míst, které můžeme po stránce prostoru v organizaci zajistit. 

V době, kdy jsme se zapojili do projektu Chytré služby, jsme si na základě získání nových 

pohledů ze strany ostatních poskytovatelů a konzultantů začali uvědomovat, že kapacita služeb je 

mnohem komplexnější problém, který se odráží v oblasti vyjednávání a poskytování služby, řízení 

lidských zdrojů a řízení financí. 

Proto jsme si za stěžejní téma pro celý projekt stanovili téma Práce s kapacitou z komplexního 

pohledu řízení organizace. 

Prvním krokem pro nás bylo vytvořit si nástroj pro výpočet a práci s kapacitou. Zvolili jsme 

tabulku zpracovanou v programu Excel, do které jsme v první fázi zanesli časové údaje potřebné pro 

pokrytí potřeb stávajících klientů. 

 

 

 Potřeby klientů + časová náročnost 

 
7:30 - 

8:00 

8:00 - 

8:10 

8:10-

8:45 

8:45- 

9:30 

9:30-

10:00 

10:00 

- 

10:10 

10:10

-

11:35 

11:35-

11:40 

11:40-

11:50 

11:50 

- 

13:00 

13:00 - 

14:00 

14:00 - 

15:00 

IP a 

SP 

min

uty 

celk

em 

Ponděl

í/ 

klient 

převlé

kání + 

přípra

va na 

činnos

t + 

dopro

vod 

plánov

ání 

denníc

h 

činnos

tí 

výcho

vně 

vzdělá

vací a 

aktivi

zační 

činnos

ti 

výcho

vně 

vzdělá

vací a 

aktiviz

ační 

činnos

ti 

svačin

a, WC 

pláno

vání 

denní

ch 

činnos

tí 

praco

vní 

činno

sti 

plánov

ání 

doprov

odů 

oblék

ání 

dopro

vod na 

oběd, 

pomoc 

při 

podáv

ání 

jídla,  

 

pracov

ní 

činnost

i 

pracov

ní 

činnost

i, 

doprov

ody 

kl. A 0 0 20 10 0 0 15 0 0 0 0 0 45 

 15 10 15 35 30 10 70 5 10 0 0 0 200 

kl. B 5 0 10 10 0 0 35 0 0 25 0 0 85 

 25 10 25 5 0 10 50 5 0 55 60 15 260 

kl. C 0 0 5 5 0 0 30 0 0 0 0 0 40 

 30 10 30 40 30 10 55 5 10 30 0 0 250 
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V dalším kroku jsme si museli stanovit, jak budeme pracovat s kapacitou pracovního výkonu 

pracovníků poskytujících služby klientům. Měli jsme možnost využít modelový výpočet navržený 

konzultanty: 

● Plánovaná kapacita PV (55%) 

● Operativní kapacita PV (15%) 

○ = mimořádné události (např. doprovod k lékaři) 

● Rezervní kapacita PV (5%) 

○ = např. nemoc pracovníka apod. 

● Ostatní činnosti NV (25%) 

○ Administrativa 

 

Po zvážení konkrétních specifik naší organizace, jsme se rozhodli pro model: 

● plánovaná kapacita pro přímou péči 80% 

● rezervní, administrativa a operativní kapacita 20% 

 

V tuto chvíli jsme mohli stanovit, kolik mají celkově pracovníci pro přímou práci s klienty 

reálného času v průběhu pracovního výkonu. 

Kapacita pracovníků 

Pondělí/ 

pracovník 

úvaz

ek 

7:30 

- 

8:00 

8:00 

- 

8:10 

8:10

-

8:45 

8:45- 

9:30 

9:30-

10:00 

10:00 

- 

10:10 

10:10

-

11:35 

11:35

-

11:40 

11:40 

- 

11:50 

11:50

- 

13:00 

13:00 

- 

14:00 

14:00 

- 

15:00 

15:00 

- 

15:30 

A 8 30 10 35 45 15 10 85 5 10 70 45 60 30 

B 6.5 30 10 35 45 15 10 85 5 10 70 45 0 0 

C 7.5 20 5 35 45 15 5 85 5 10 70 45 60 20 

  

Při porovnání časové náročnosti pro pokrytí potřeb klientů a pracovní kapacity pracovníků, jsme 

zjistili, že v současnosti máme vyčerpanou časovou kapacitu pro poskytování služeb, i když máme 

dle kapacity v registru ještě jedno místo volné. 

Kapacita klienti X pracovníci 

 
7:30 - 

8:00 

8:00 

- 

8:10 

8:10 

- 

8:45 

8:45 

- 

9:30 

9:30-

10:00 

10:00 

- 

10:10 

10:10

-

11:35 

11:35 

- 

11:40 

11:40 

- 

11:50 

11:50 

- 

13:00 

13:00 

- 

14:00 

14:00 

- 

15:00 

15:00 

- 

15:30 

IP a 

SP 

minut

y 

celke

m 
Pondělí 

převl

ékání 

+ 

přípr

ava 

na 

činno

st + 

dopr

ovod 

plán

ován

í 

denn

ích 

činn

ostí 

vých

ovně 

vzdě

láva

cí a 

akti

viza

ční 

činn

osti 

vých

ovně 

vzdě

láva

cí a 

akti

viza

ční 

činn

osti 

svači

na, 

WC 

pláno

vání 

denní

ch 

činno

stí 

praco

vní 

činno

sti 

plán

ování 

dopr

ovod

ů 

oblék

ání 

dopr

ovod 

na 

oběd, 

pomo

c při 

podá

vání 

jídla, 

dopr

ovod 

zpět 

praco

vní 

činno

sti/ 

porad

a 

praco

vní 

činno

sti, 

dopro

vody 

admin

istrati

va 

Individuální  

minuty 

klienti 60 0 265 230 75 0 485 0 45 210 10 10 0 1390 
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Skupinové  

minuty 

klienti 310 200 435 630 485 200 1305 105 155 840 525 95 0 5285 

Individuální  

minuty 

pracovníci 60 0 265 230 75 0 485 0 45 210 10 10 0 1390 

Skupinové  

minuty 

pracovníci 140 65 -20 85 30 55 25 30 15 210 260 290 140 1325 

Minuty pr. 

celkem 200 65 245 315 105 55 510 30 60 10 270 300 140  

Kapacita 

pracovníků 200 65 245 315 105 55 510 30 60 420 270 300 140  

Počet kl. na 

skupinu 2.2 3.1 

-

21.8 7.4 16.2 3.6 52.2 3.5 10.3 4.0 2.0 0.3 0.0  

 

Toto zjištění pro nás bylo stěžejní v tom, že jsme se rozhodli, že upravíme ve vnitřních 

metodikách pravidla pro posuzování kapacity služby a práci s kapacitou. Kapacitu jsme začali chápat 

jako komplexní soubor prostorové kapacity, vybavení organizace a kapacity pracovního výkonu 

pracovníků v porovnání s časovou kapacitou potřebnou pro pokrytí potřeb klientů, popřípadě nových 

žadatelů. 

   

To, co jsme výše popsali, se dělo před a v průběhu projektu. V současnosti jsme si nastavili nové 

vnímání kapacity, nová pravidla pro práci s ní a dále budeme s kapacitou pracovat takto: Nejprve 

musíme o změnách dobře informovat veřejnost. Toto jsme provedli popisem v Základním 

dokumentu, na webových stránkách, informováním při jednání se zájemcem a popis vnímání kapacity 

jsme změnili i v Registru sociálních služeb. 

 

Při vyjednávání služby se zájemcem bude sociální pracovník kromě jiného také zjišťovat 

časovou náročnost pro pokrytí potřeb z jeho pohledu a zároveň bude porovnávat, zda je služba 

schopná toto poskytnout vzhledem k volné časové kapacitě. Bude muset ale přihlédnout k tomu, že v 

některých oblastech je pro zájemce těžké určit časovou náročnost a buď nebude vědět, nebo ji bude 

pouze odhadovat. Na základě tohoto bude vyjednávat rozsah poskytování služby. 

 

Při poskytování služby se s kapacitou bude pracovat tak, že při každé změně v Individuálním 

plánu klienta, která zasáhne do změny času potřebného pro poskytování služby, musí být tato změna 

zaznamenána do aktuální tabulky kapacity, se kterou se bude soustavně pracovat, aby bylo zřejmé, 

jaká je aktuální kapacita služby. 

 

V oblasti řízení lidských zdrojů se kapacita odrazí v tom, že budeme vědět, kolik pracovníků 

reálně potřebujeme pro pokrytí potřeb klientů. S touto informací budeme moci argumentovat 

donátorům při žádostech o dotace. 

 

 

 

8.1.2. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov 
 

Téma: 

 Evidence práce se zájemcem, žadatelem, uživatelem 

 Harmonogramy práce 
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 Seznam platné dokumentace 

 

Na začátku každého modulu jsme si stanovili témata, ve kterých jsme se chtěli zlepšit. Při práci 

na jednotlivých tématech jsme naráželi na jejich vzájemné propojení. Nebylo tedy možné pracovat 

na jednotlivých tématech postupně. Souběžná práce na několika tématech byla pro řešitelský tým 

velmi náročná. Zároveň se začaly rozkrývat nové potřeby, na které bylo nutné reagovat, aby mohlo 

dojít k dokončení stanovených témat. Nebylo ani výjimkou, že musela být dodatečně stanovena celá 

nová témata. 

 

Ukázky z praxe: 

 

Téma 1: Evidence práce se zájemcem, žadatelem, uživatelem 

Je elektronická registratura, uložená pod heslem, kam má přístup sociální pracovnice a vedoucí 

služby. Do této registratury sociální pracovnice zapisuje veškerou sociální práci od prvního kontaktu 

se zájemcem až po ukončení služby s uživatelem. Díky této evidenci jsme schopni říci, kolik hodin 

sociální práce bylo za daný měsíc uskutečněno a o jakou sociální práci se jednalo (viz obrázek 1). V 

této evidence si můžeme „vyfiltrovat“ různá potřebná data, včetně celého průběhu sociální práce u 

konkrétního žadatele/ uživatele (viz obrázek 2). 

 

Obsah Evidence práce se zájemcem, žadatelem, uživatelem: 

 datum podání informace 

 jméno komu bylo poskytnuto 

 jméno koho se týkalo 

 druh vykonané činnosti (činnosti vyjmenované z procesu vyjednání kontraktu a řízení služeb) 

 jméno, název organizace - odkud se o nás zájemce dozvěděl 

 časové ohodnocení v minutách 

 kdo zápis provedl 

 pracovní pozice zapisujícího 

 výsledek 

 poznámka 

 důvody odmítnutí 

 výsledek procesu 
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Téma 2: Harmonogramy práce 

V současné době máme zpracovány a praxi používáme tyto harmonogramy: 

 Harmonogram pracovníka v sociálních službách - přízemí;  

 Harmonogram pracovníka v sociálních službách - 1. patro;  

 Harmonogram pracovníka v sociálních službách - noční směna;   
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 Harmonogram rehabilitačně- aktivizační pracovnice,  

 Harmonogram zdravotních sester. 

Všechny harmonogramy jsou uložené v elektronické formě a jsou vždy dostupné sloužícím 

pracovníkům. 

 

Harmonogramy pracovníků v sociálních službách a rehabilitačně-aktivizačního pracovníka 

Zde jsou uvedeny pravidelně vykonávané činnosti v průběhu týdne, vycházejících z 

individuálních plánů (dále IP) uživatelů.  Aktualizaci Harmonogramu pracovníka v sociálních 

službách provádí sociální pracovnice-koordinátorka, která společně s uživatelem a klíčovým 

pracovníkem aktualizuje IP, tzn., že zajistí soulad mezi IP a harmonogramy. Sociální pracovnice-

koordinátorka odpovídá za to, že pracovníci mají přístup k aktuálním harmonogramům (pracovníci 

mají přístup pouze pro čtení, nemohou provádět žádné změny). 

V harmonogramech PSS se počítá celkový čas vykonané činnosti (dle IP) a administrativy, takže 

je ihned patrné, zda mají pracovníci v daný den volnou kapacitu. 

Dojde-li ke změně v kapacitě pracovníků (např. dojde-li k navýšení počtu pracovníků, úprava 

pracovní doby apod.), vedoucí služby ve spolupráci se sociálním pracovníkem-koordinátorem na tuto 

změnu musí reagovat změnou v harmonogramech. 

Sloužící pracovník v sociálních službách je odpovědný za splnění činností dle harmonogramu, 

kontrola je prováděna náhodně. Záznam z kontroly je uveden v záznamu kontrol. 

 

Harmonogram zdravotních sester 

V harmonogramu zdravotních sester jsou uvedeny pravidelně vykonávané činnosti v průběhu 

týdne, vycházející z ošetřovatelských plánů a poukazů ORP vydanými praktickými lékaři. 

Aktualizaci Harmonogramu zdravotních sester provádí zdravotní sestra-koordinátorka, která zajistí 

soulad mezi ošetřovatelskými plány, ORP a harmonogramem zdravotních sester.  Dojde-li ke změně 

v kapacitě pracovníků, vedoucí služby ve spolupráci se zdravotní sestrou - koordinátorkou na tuto 

změnu musí reagovat změnou v harmonogramech. Harmonogram je uložený vždy v uzamčené skříni 

na sesterně. Zdravotní sestra-koordinátorka odpovídá za to, že na úložišti je aktuální harmonogram. 

Sloužící zdravotní sestra je odpovědná za splnění činností dle harmonogramu, kontrola je 

prováděna náhodně. Záznam z kontroly je uveden v záznamu kontrol. 
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Téma 3: Seznam platné dokumentace 

Všechny dokumenty v organizaci jsou evidovány v Seznamu platné dokumentace, který je veden 

v elektronické formě. Za aktuálnost Seznamu platné dokumentace je odpovědný Správce 

dokumentace. Seznam platné dokumentace je nezbytná elektronická registratura, díky které víme, 

Harmonogram PSS- noční směna 

PONDĚLÍ 

  
přízemí čas 

  
1. patro čas 

18:30 18:35 
ADMINISTRATIVA 10 

18:30 18:35 

ADMINISTRATIVA 20 18:35 18:40 18:35 18:40 

18:40 18:45 XX - doprovod na zahradu a pobyt v 
přítomnosti pracovníka 

10 
18:40 18:45 

18:45 18:50 18:45 18:50 

18:50 18:55 XX- kontrola 5 18:50 18:55     

18:55 19:00 XX- kontrola 5 18:55 19:00 XY - kontrola 5 

19:00 19:05 XX- kontrola 5 19:00 19:05 XY- kontrola 5 

19:05 19:10 
XX- sprcha 10 

19:05 19:10 XY - kontrola, rozestlání postele 5 

19:10 19:15 19:10 19:15     

19:15 19:20 
XX- večerní hygiena 10 

19:15 19:20 
XY - večerní hygiena, vypuštění močového sáčku 10 

19:20 19:25 19:20 19:25 

19:25 19:30 
XX- večerní hygiena 10 

19:25 19:30 XX- kontrola 5 

19:30 19:35 19:30 19:35 
XX- večerní hygiena, vypuštění močového sáčku 10 

19:35 19:40     19:35 19:40 

19:40 19:45 

XY- kontrola, rozestlání postele, kontrola 
užití léků, vypuštění močového sáčku 

5 

19:40 19:45 

XX- kontrola 5 

19:45 19:50 
XX- večerní hygiena, vypuštění 
močového sáčku 

10 19:45 19:50 

XX- kontrola, donesení natahovacích inko 
kalhotek  

5 

19:50 19:55 19:50 19:55     

19:55 20:00 
XX- večerní hygiena 10 

19:55 20:00 XX- večerní hygiena 5 

20:00 20:05 20:00 20:05 XX- večerní hygiena, vypuštění močového sáčku, 
kontrola užití léků 

10 
20:05 20:10 

XX - večerní hygiena, kontrola užití léků 10 
20:05 20:10 

20:10 20:15 20:10 20:15     

20:15 20:20 
XX- večerní hygiena 10 

20:15 20:20     

20:20 20:25 20:20 20:25 
XX - večerní hygiena 10 

20:25 20:30     20:25 20:30 

20:30 20:35     20:30 20:35     

20:35 20:40 XX- kontrola 5 20:35 20:40     

20:40 20:45 XX- polohování (2PSS) 5 20:40 20:45 XX- polohování (2PSS) 5 

20:45 20:50 XY - polohování (2PSS) 5 20:45 20:50 XY - polohování (2PSS) 5 
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jaké dokumenty máme, že jsou platné, kde jsou uložené, kdo je odpovědný za jejich revize a 

aktualizace atd. (viz obrázek 1). 

 

Seznam platné dokumentace se skládá ze 7 částí: zákonné normy, hlavní dokumenty, systémové 

dokumenty, operativní dokumenty, registratury, archiv vyřazených dokumentů a použité zkratky. 

Každá část má vlastní list/záložku. 

 

V seznamu Registratur, je možné vyhledat, kam uložit konkrétní vzniklé záznamy. (viz obrázek 

2).  

Díky Seznamu platné dokumentace si vedoucí pracovník může zkontrolovat, zda registratura 

obsahuje pouze ty záznamy, které má obsahovat nebo naopak, že v dané registratuře nic nechybí. 

Dále může zkontrolovat, zda vlastníci dokumentů/registratur plní povinnost pravidelných revizí 

dokumentů/ registratur ve stanoveném termínu. Se Seznamem platné dokumentace pracujeme již 

několik let, mnohokrát došlo ke změně vzhledu i obsahu tabulky na základě našich i externích 

požadavků. Používání Seznamu dokumentace se nám osvědčilo. 
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8.1.3. Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice 
 

Modul Vyjednání kontraktu  

 V rámci zobjektivnění celého procesu jednání se zájemcem o službu bylo zpřehledněno 

předávání informací žadateli o služby, který z jednání o zahájení poskytování služby dostává 

již v první fázi jednání jednoznačný zápis o skutečnostech, které sdělil, které mu byly předány 

a které mohou ovlivnit zahájení poskytování služeb. Při ukončení sociálního šetření obdrží 

žadatel vyhotovení zápisu zapsaný v počítači – tedy přehledně a čitelně, které si ponechá, vidí 

tak ihned informace, které sdělil, může si být jistý, že nedojde ke zkreslení informací při 

přepisu záznamu, zároveň si může být jistý, že žádné informace bez jeho vědomí nemohou 

být doplněny, protože si může zápisy porovnat. Pro žadatele tak zůstává v ruce i důkaz, že se 

jeho nepříznivá sociální situace řeší.  

 

Modul Řízení služby 

 V rámci modulu poskytování služby je zaveden sběr časové náročnosti výkonu pracovníka 

při poskytování služeb uživateli. V rámci tohoto sběru informací získává organizaci přehled 

o využití kapacity času pracovníka a jejich poměru k spotřebovanému a potřebnému času 

jednotlivých uživatelů. Tato informace je základním podkladem pro personální řízení a 

zjištění volné kapacity služby pro jednání se zájemcem o službu.  

 

Modul Vedení lidí 

 Přínos modulu vidíme v identifikaci rolí, které v rámci organizace fungují. Toto přispělo k 

upřesnění odpovědnosti a pravomoci pracovníků, které vycházejí z činností - rolí, které v 
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organizaci vykonávají, ale tyto role přesahují odpovědnosti a pravomoci v rámci formální 

organizační struktury.  

 

Modul Řízení dokumentace 

 Přínos pro modul řízení dokumentace vnímáme v rozhodnutí převést jednotlivá úložiště 

výtisků dokumentů do elektronické podoby, což přinese možnost řídit dokumentaci 

efektivněji a zároveň i šetrněji vzhledem k životnímu prostředí. Aktualizace jednotlivých 

úložišť proběhne po elektronizaci úložišť daleko rychleji a zároveň bezpečněji – výměna v 

elektrické podobě zaručí jistotu, že všechna úložiště budou aktuální a nebudou se na nich 

vyskytovat neaktuální verze dokumentů. 

 

 

 

8.1.4. Fokus Vysočina 
 

Téma: Ochrana dat a přístup k datům v organizaci FOKUS Vysočina, z.ú. 

 

V rámci projektu „Chytré služby“ jsme zpracovávali o oblast ochrany dat. Vnímali jsme to jako 

jednu z důležitých oblastí, a to nejen v souvislosti blížící se účinností EU nařízení, tzv. GDPR. 

Uchovávání citlivých dat je v naší organizaci nezbytně nutné a vyplývá ve své podstatě z našeho 

poslání pomáhat osobám s duševním onemocněním. Z pohledu zákona naše firma vystupuje jako 

správce. 

Abychom splnili požadavky GDPR, museli jsme zavést nové postupy v oblasti nakládání s 

dokumentací. Ochrana osobních údajů je rozdělena na písemnou část a část elektronickou, přičemž 

pro obě části jsou vytvořené samostatné interní směrnice.  

 

Písemná část 

Každá osoba, o které shromažďujeme citlivé informace, má samostatnou složku v 

uzamykatelném prostoru, a to ať se jedná o klienta sociální služby, zaměstnance, dobrovolníka či 

dárce. Přístup mají pouze pověření pracovníci, a to vždy jen k těm složkám, se kterými přímo pracují. 

Po ukončení spolupráce s jakýmkoliv subjektem (smlouva, pracovní poměr apod.), je složka 

převedena do archivu. Pokud není důvod k archivaci, je složka skartována do jednoho roku. Údaje o 

klientech soc. služeb jsou archivovány max. 10 let od posledního kontaktu. Každý klient má právo 

nahlédnout do své složky a může písemně požádat o skartaci svých dokumentů. 

 

Elektronická část 

Dle nové směrnice v naší organizaci jsme implementovali několik opatření. Pro každý počítač 

uvnitř firmy platí nutnost přístupu pod hesly, a to v několika úrovních. Hesla se již neukládají na 

discích, ale pracovníci jsou nuceni je pokaždé vypsat při přístupu k datům (email, dokumenty apod.) 

Provedli jsme audit, odstranili jsme nepodporované OS a SW a upgradovali jsme je na nové verze. 

Naší interní síť jsme vybavili novým firewallem od renomovaného výrobce. Spolu s tímto firewallem 

jsme zavedli propojení jednotlivých poboček šifrovanými VPN tunely. 
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Striktně jsme oddělili hosty do samostatného segmentu v rámci naší WIFI sítě. Pracovníci byli v 

rámci směrnice poučeni o bezpečnosti práce na internetu, včetně emailových hrozeb. Protože jsme si 

vědomi nebezpečí, které vyplývá z používání mobilních telefonů, podnikli jsme i zde nezbytné kroky 

k zabezpečení dat heslem.  

 

Vzhledem k tomu, že jsme taktéž provozovatelem cloudového SW Highlander, kde se uchovávají 

citlivá data, přistoupili jsme k naplnění požadavků GDPR formou pravidelné změny přístupových 

hesel a k monitorování přístupu jednotlivých pracovníků k datům klienta (tzv. Logging). Logovaná 

data jsou archivována a je k nim možnost zpětně přistupovat. Naše směrnice pamatuje taktéž na 

bezpečnou likvidaci nevyhovujících datových nosičů a v neposlední řadě i postup při případném 

bezpečnostním incidentu.  

 

Obecná část 

V obecné rovině jsme seznámili (a uvedli do směrnic) pracovníky naší organizace s touto 

problematikou a k ní se vztahujícím základním povinnostem. Jako je důsledné zamykání objektu, 

zamykání kanceláří, odhlašovaní z PC v případě nepřítomnosti, striktní zákaz zapůjčování 

jakéhokoliv datového nosiče, PC, notebooku apod. třetím stranám a mlčenlivost. Protože nejsme 

schopni všechny údaje zpracovávat vlastními zdroji, nově jsou v našich smlouvách se zpracovateli 

údajů implementovány požadavky GDPR. 
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9. Poskytovatelé sociálních služeb se představují (medailónky) 
 

V následujících podkapitolách se formou vlastních příspěvků představují jednotlivé organizace, 

které se účastnily projektu. Dozvíte se zde, kdo jsou, co dělají, jak je můžete kontaktovat, proč se 

zapojili do projektu a případné další informace, které by pro čtenáře tohoto sborníku mohly být 

užitečné nebo pro zajímavé. 

 

 

 

9.1.1. Medailónek: Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. 
 

BERENIKA - Vysoké Mýto, o.p.s., Plk. B. Kohouta 914, Vysoké Mýto 566 01, 

 Tel: 468 003 470, Mobil: 737 801 093,  

 e-mail: rehakova.berenika@seznam.cz,  

 www.berenika-vm.cz 

 

 
 

Naše organizace Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. poskytuje lidem s mentálním a přidruženým 

tělesným postižením sociální služby denního stacionáře, chráněného bydlení, odlehčovacích služeb a 

pracovní příležitost v kavárně Coffé club. 

Našimi klienty se stávají především mladí lidé po ukončení školní docházky, kdy pro rodiny 

nastává období rozhodování, jakou péči a uplatnění těmto mladým lidem nabídnout, aby se cítili 

potřební a užiteční, aby mohli pracovat, bydlet samostatně, scházet se s přáteli, měli možnost volby 

a mohli svobodně rozhodovat o svém životě. 

Cílem naší organizace je podpořit tyto rodiny při rozhodování, a především při řešení této situace. 

 

V Denním stacionáři poskytujeme podporu při soběstačnosti a samostatnosti v osobním, sociálním 

a pracovním životě dle individuálních možností a potřeb. 

 

V Chráněném bydlení klientům poskytujeme podporu při dosažení samostatnosti a nezávislosti v 

oblasti bydlení. 

 

V Odlehčovacích službách poskytujeme rodinám handicapovaných dětí a mladých lidí ambulantní 

nebo krátkodobé pobytové služby, jejichž smyslem je umožnit rodinným příslušníkům čas 

k odpočinku, regeneraci sil a například i k zvládnutí vlastní hospitalizace a jejich dětem podporu 

k zvyšování samostatnosti a soběstačnosti. 
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Kavárna Coffé club Berenika umožňuje pracovat v chráněném prostředí osobám, které by díky 

svému handicapu nenalezly uplatnění na běžném trhu práce. 

 

Do projektu Chytré služby jsme se zapojili proto, abychom mohli pod vedením zkušených 

konzultantů zhodnotiti, zda nastavený systém řízení organizace je v souladu s nejnovějšími 

požadavky a jak ho aktualizovat a dát do souladu s novými trendy v řízení organizace. Výsledkem 

projektu je aktualizace a optimalizace stávajícího systému a implementace nových poznatků do řízení 

organizace v modulech vyjednávání a poskytování služby, řízení lidských zdrojů a řízení 

dokumentace. 

 

 

 

9.1.2. Medailónek: Centrum sociálních služeb Naděje Broumov 
 

CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NADĚJE BROUMOV         

 Jiráskova 193, 550 01 Broumov 

 IČO: 486 23 865 

 www.nadejebroumov.cz 

 
 

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov je příspěvkovou organizací Města Broumova. Na 

základě Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje poskytuje v současnosti tyto 

registrované sociální služby: domov pro seniory, pečovatelskou službu, sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi a odborné sociální poradenství. 

 

Cíl a směřování CSSNB je deklarováno veřejnými závazky jednotlivých služeb. V organizaci je 

kladen důraz na pokračování v nastaveném systému řízení kvality, a to s ohledem na specifika 

jednotlivých služeb. Město Broumov se nachází v příhraniční oblasti. Tato lokalita se vyznačuje 

mnoha specifiky, jako jsou vyloučené lokality, nedostupnost sociálních služeb, značná vzdálenost od 

většího centra a demografický vývoj obyvatelstva. Jako velmi pozitivní je proto chápána spolupráce 

naší organizace s dalšími zainteresovanými stranami (školy, MěÚ Broumov, Úřad práce, Dětský 

domov, zájmové organizace, Nemocnice Broumov apod.), kde v multidisciplinárních týmech řešíme 

nepříznivou sociální situaci obyvatel v dané lokalitě, a tím minimalizujeme rizika spojená s 

neposkytnutím potřebné pomoci lidem v nouzi. 

 

Velký důraz je ve všech poskytovaných sociálních službách kladen na individuální potřeby 

zájemců a klientů. V oblasti poskytování služeb pro seniory je stěžejní nastavení spolupráce mezi 

Domovem pro seniory a Pečovatelskou službou, kdy se nám daří naše klienty udržet v domácím 

prostředí a využívat pobytovou službu v jen nezbytných případech. 

V oblasti práce s rodinami máme velice dobře nastavenou spolupráci s OSPOD MěÚ Broumov, 

kdy pomáháme především rodinám, kde jsou v hrožení děti. Pracujeme na rozšiřování aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi a na vybudování plnohodnotného Komunitního centra. Pro lidi v nepříznivé 

finanční situaci poskytujeme zdarma pomoc v oblasti oddlužení, kde jsme získali akreditaci od 

Ministerstva spravedlnosti ČR. 

Díky naši práci na budování systému řízení služeb s důrazem na klienta a na kvalitní a odborný 

personál, se zlepšuje kultura celé organizace. Naučili jsme se pracovat v týmu a se zavedením systému 

kvality řízení jsme připraveni na případné změny a předpokládané rozšiřování poskytovaných služeb. 
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9.1.3. Medailónek: Domov Justynka, Hronov 
 

Domov odpočinku ve stáří Justynka v Hronově 

Domov odpočinku ve stáří je samostatný právní subjekt, jehož zřizovatelem je město Hronov, a 

do provozu byl uveden v dubnu 1995. 

 

Posláním Domova odpočinku ve stáří Justynka je umožnit níže uvedenému okruhu seniorů, kteří 

vzhledem ke svému stáří a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí, prožít 

aktivní a důstojné stáří v zařízení domácího typu a důstojně je doprovodit poslední fází jejich života. 

 

Pro jaký okruh seniorů tu jsme: 

 pro seniory starší 65 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou 

soběstačnost zejména z důvodu věku a k řešení této situace potřebují pravidelnou pomoc jiné 

osoby  

 služba je určena pro osoby s trvalým bydlištěm v Hronově nebo s prokázanou vazbou na 

Hronov a dále pro zájemce z obcí správního obvodu města Hronova: Velké Poříčí, Žďárky, 

Vysoká Srbská, Stárkov. 

       

Základní činnosti poskytované služby 

 základní sociální poradenství  

 poskytnutí ubytování  

 poskytnutí stravy  

 pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu  

 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu  

 zprostředkování kontaktů se společenským prostředím  

 sociálně terapeutické činnosti  
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 aktivizační činnosti  

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů  

 

Do projektu ke zvyšování kvality "IMOSH Chytré služby" jsme se přihlásili právě z důvodu 

zvyšování kvality našich služeb jak pro klienty, tak i pro zaměstnance a další zainteresované strany. 

Abychom mohli nabízet, na stále se rozšiřujícím trhu sociálních služeb, služby kvalitní, s ohledem na 

individuální potřeby a zohledňující požadavky na naši službu. 

 

Více informací naleznete na: 

 www.justynka.cz 

 

 
 

 

 

9.1.4. Medailónek: Domov sv. Josefa – Žireč 
 

Domov se představuje 

Domov svatého Josefa je jedním ze středisek Oblastní charity Červený Kostelec. Od roku 2001 

poskytujeme sociální a zdravotní služby osobám s diagnózou roztroušená skleróza mozkomíšní (RS). 

Máme celorepublikovou působnost a dle oficiálních informací jsme jediným zařízením svého druhu 

v České republice. Usilujeme o komplexní péči osobám s diagnózou RS v oblastech rehabilitace, 

odborného sociálního poradenství s nabídkou třech druhů pobytových sociálních služeb a odborného 

sociálního poradenství. Služby jsou doplněny o půjčovnu kompenzačních pomůcek s bohatou 

výbavou k podpoře domácí péče o osoby se sníženou soběstačností. 

Domov svatého Josefa se nachází v prostorách bývalé jezuitské rezidence v Žirči u Dvora 

Králové nad Labem, v malebné krajině meandrujícího Labe v těsném sousedství Kuksu a Braunova 

Betléma. K areálu náleží zámecký park o rozloze 1,6 ha, který je bezbariérový a slouží k odpočinku 

klientů i veřejnosti.  
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Důvody účasti v projektu Chytré služby 

Od roku 2001 do současnosti prošel Domov sv. Josefa rozsáhlými stavebními úpravami s 

postupným navyšováním kapacit služeb. Domov sv. Josefa se tak postupně proměňoval v zařízení s 

kvalitním materiálním vybavením pro komfortní poskytování služeb. Pozornost vedoucích 

pracovníků, zaměřená na rekonstrukční práce a souběžně vedení jednotlivých služeb, si vyžádala 

svoji daň, kterou je absence systémové práce. Převažující operativní řešení při zpracování 

každodenních pracovních úkolů přinášelo mj. chaos v komunikaci, nepřehlednost v kompetencích a 

odpovědnostech jednotlivých zaměstnanců, stres z přetížení.  

V roce 2016 se vedení organizace v důsledku skokového navýšení kapacity služby domov pro 

osoby se zdravotním postižením rozhodlo využit externí podporu při nastavení efektivních procesů 

poskytování služby. Domov sv. Josefa měl dlouhodobě dobré zkušenosti s lektorskou a konzultační 

činností pana Josefa Veselky, MBA, a proto byl zmíněný záměr směřován k jeho osobě. S nadějí a 

důvěrou byla vedením Domova uvítána nabídka účasti v projektu Chytré služby. 

 

Zhodnocení přínosu účasti v projektu Chytré služby 

Konzultanti projektu při úvodním setkání deklarovali koncept učící se organizace, což bylo pro 

většinu účastníků naprostou novinkou a neznámou oblastí. Tento přístup se v průběhu projektu a 

zejména v jeho závěrečné části ukázal jako jedinečný. Konzultanti logicky, přehledně a v 

souvislostech předávali informace, které směřovaly k samostatné činnosti jednotlivých řešitelů úkolů, 

vyplývajících z volby témat. Oceňujeme kvalitní konzultační činnost lektorů Marie Králové a Josefa 

Veselky, která spočívala zejména v propojení požadavků zainteresovaných stran s praxí 

poskytovatele a v podpoře samostatné práce jednotlivých řešitelů.  V závěru projektu bylo zcela 

zřejmé, že vypracování písemných dokumentů k jednotlivým procesům nástroje řízení služby 

jednotlivými řešiteli s konzultací v týmu, má obrovskou přidanou hodnotu pro organizaci. Pracovní 

nasazení účastníků na úkolech projektu, vklad osobního času a ochota se sebevzdělávat, přineslo 

velký posun nejen v oblastech systémového myšlení jednotlivců, ale zejména v ujasnění jednotného 

směru a způsobu řízení služby.  

Grafické ztvárnění procesů v jednotlivých modulech projektu bylo inspirací pro vedoucí 

pracovníky Domova sv. Josefa při následném a stále se rozvíjejícím sebevzděláváním v oblasti práce 

s konceptem myšlenkových map se záměrem předávat do jednotlivých týmů informace 

srozumitelným a zároveň obsahově úsporným způsobem.  

Touto cestou bychom rádi vyjádřili poděkování za umožnění účasti v projektu Chytré služby s 

konstatováním, že jednotlivé výstupy z projektu mají významný dopad do praxe bezprostředně po 

ukončení posledního modulu. 

 

 

 

9.1.5. Medailónek: Domov u studánky, Anenská studánka 
 

Domov u studánky 

Od roku 2003 je Domov u studánky příspěvkovou organizací Pardubického kraje. Poskytuje 

pobytové a ambulantní sociální služby, kterými se snaží zlepšovat kvalitu života lidí s postižením, 

podporovat jejich růst, rozvoj schopností a zachování samostatnosti, motivovat klienty v řešení jejich 

nepříznivé sociální situace a napomáhat jim při sociálním začleňování. 

 

 

Domov u studánky poskytuje tyto sociální služby: 
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 Domovy pro osoby se zdravotním postižením – kapacita 72 míst 

 Chráněné bydlení – kapacita 9 míst (místo poskytování – Česká Třebová, Lanškroun) 

 Odlehčovací služby – kapacita 2 místa 

 Sociálně terapeutické dílny – okamžitá kapacita 10 míst 

 

       
 

Do projektu Chytré služby jsme se přihlásili v době, kdy jsme se potýkali s nedostatkem 

pracovníků v přímé péči. Zabývali jsme se tedy otázkou dostatečného počtu pracovníků vzhledem 

k počtu, a hlavně potřebám stávajících klientů, ale i zda můžeme přijmout dalšího klienta a s jakým 

rozsahem potřeby péče. Dále jsme řešili, jak případnou volnou kapacitu využít pro klienty tak, aby 

se nejednalo o nahodilé činnosti, ale o systémové plnění individuálních plánů.  Díky Chytrým 

službám jsme získali systémový nástroj pro stanovení minimálního počtu pracovníků na směnu, 

vytvoření časové osy – harmonogramu činností a na základě Objektivizovaného postupu efektivní 

praxe jsme si vytvořili návodné směrnice pro všechny oblasti řízení služby.  

 

Kromě modulu Řízení služby nám byly velice přínosné i ostatní moduly. Například v modulu 

Vyjednání kontraktu jsme si zaktualizovali naše stávající směrnice v oblasti jednání se zájemcem o 

sociální službu. Dále v modulu Vedení lidí jsme se zabývali jednak aktualizací popisu pracovních 

pozice, ale také jsme si vytvořili, opět na základě Objektivizovaného postupu efektivní praxe, 

směrnice pro oblast spojenou s personální činností (identifikace potřeby změny v týmu, výběr 

zaměstnance, přijetí a zaškolení zaměstnance, řízení pracovního výkonu, hodnocení pracovního 

výkonu, osobní rozvoj, odměňování, ukončení pracovního poměru).  Modul Řízení dokumentace byl 

pro nás svým obsahem velmi zajímavý. Vytvořili jsme si seznamy platné a archivní dokumentace a 

také směrnici, která se zabývá celým „životem“ dokumentu, od jeho vzniku až po skartaci.  

 

Během dvou let trvání projektu jsme, díky našim konzultantům panu Josefu Veselkovi a Zdeňku 

Královi, získali spoustu zajímavých, a hlavně praktických a užitečných informací pro naši další práci 

v sociálních službách. Učili jsme se dívat se na jednotlivé oblasti systémově, přemýšlet o tom co a 

proč děláme. Nabyté vědomosti chceme co nejlépe využít, protože našim cílem je poskytovat sociální 

služby kvalitně, odborně a s porozuměním. Přínosné pro nás bylo i sdílení zkušeností s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb, kteří se projektu Chytré služby také účastnili. 

 

 

 

9.1.6. Medailónek: Domovy Na Třešňovce, Česká Skalice 
 

Domovy Na Třešňovce jsou příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje, která vznikla ke 

dni 1.1.2014. Domovy se nacházejí v klidné části města Česká Skalice v lokalitě zvané Třešňovka.  

 Domovy Na Třešňovce, se sídlem Česká Skalice, Riegrova 837 
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Organizace poskytuje pobytové sociální služby seniorům, kteří jsou závislí na každodenní 

pomoci druhé osoby a starším, dospělým ženám s mentálním nebo kombinovaným postižením. 

Naším cílem je poskytovat sociální služby, které respektují důstojnost klientů, podporují jejich 

soběstačnost a vycházejí z jejich individuálních potřeb. 

 

Celková kapacita zařízení je 152 lůžek, z toho 95 ve službě domov pro seniory a 57 ve službě 

domov pro osoby se zdravotním postižením. Celkem zde pracuje 95 zaměstnanců, z toho 65 v přímé 

péči o klienty. 

 

V červenci roku 2011 se naše zařízení zapojilo do projektu s názvem „Kompletní řízení kvality 

v organizacích poskytovatelů sociálních služeb v regionech Vysočina, Pardubickém a 

Královéhradeckém“ (QMSS). Projekt byl zakončen v dubnu 2013 externím auditem. 

V rámci zvyšování efektivity a míry systémového přístupu k poskytování sociálních služeb jsme 

se rozhodli zapojit do projektu IMOSH Chytré služby, kterým jsme navázali na již zmiňovaný projekt 

QMSS. 

 

 

 

9.1.7. Medailónek: Fokus Vysočina 

  
FOKUS Vysočina, z.ú.        

FOKUS Vysočina je jednou z největších organizací na Vysočině, která pomáhá duševně 

nemocným v začleňování do společnosti. Za dobu svého působení se stal pro mnohé důležitým 

partnerem, svým klientům nabízí široké spektrum pomoci a v regionu je nositelem moderních trendů.  

Organizace zahájila svoji činnost už v roce 1992 v Želivě na Pelhřimovsku a postupem času svoje 

pole působnosti rozšířila do čtyř středisek – Havlíčkova Brodu, Pelhřimova, Chotěboře a Hlinska. V 

každém z nich provozuje alespoň jednu z dílen dceřiného sociálního podniku Chráněné dílny Fokus 

Vysočina, s.r.o..  

 

V oblasti péče o duševně nemocné razí FOKUS Vysočina nejnovější trendy. Snaží se co nejlépe 

propojovat sociální a zdravotní služby a vytvářet tak fungující multidisciplinární týmy, které by 

klientům poskytovaly komplexní pomoc. Kromě sociálních pracovníků v Komunitních týmech 

zaměstnává organizace ve střediscích Havlíčkův Brod a Pelhřimov také terénní zdravotní sestry a 

spolupracuje s odborníky z oblasti psychiatrie a psychologie. Všechna čtyři střediska pak ve svých 

řadách mají peer konzultanty, tedy lidi s osobní zkušeností s duševním onemocněním.  
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V Havlíčkově Brodě FOKUS přímo stojí u vzniku jednoho z pilotních Center duševního zdraví 

– nového prvku péče, který vzniká v rámci Reformy psychiatrické péče. Klientům se dostane pomoci 

v jeho přirozeném prostředí a řešit se budou nejen symptomy nemoci, ale i sociální vztahy a důležité 

životní potřeby.  

 

Další služby 

FOKUS Vysočina však nabízí i další služby. V Havlíčkově Brodě a Pelhřimově poskytuje 

individuální chráněné bydlení, v Havlíčkově Brodě pak navíc i Komunitní chráněné bydlení pro 

cílovou skupinu dlouhodobě duševně nemocní.   

V chotěbořském středisku FOKUS provozuje také komplex služeb pro lidi s mentálním a 

kombinovaným postižením, souhrnně nazývaný Bludiště. Služby osobní asistence, denního 

stacionáře a sociálně terapeutické dílny podporují klienty v samostatnosti a v zařazování do 

společnosti.  

Důležitou součástí služeb FOKUSU Vysočina pak jsou i Dobrovolnická centra, která v současné 

době provozuje celkem čtyři. Koordinátoři dobrovolníků zde pomáhají organizovat a usnadňovat 

nezištnou pomoc ostatním právě tam, kde je to třeba.  

Nedílnou součástí existence FOKUSU Vysočina vždy byly chráněné dílny. Ty se jako sociálně 

integrační podnik před časem sice právně od zapsaného ústavu oddělily, ale fakticky fungují stále 

jako propojené společnosti. Handicapovaným klientům nabízí sedm dílen širokou paletu uplatnění. 

Nejen ve výrobě a kompletačních pracích, ale třeba i ve třech gastroprovozech pod názvem Čistá 

duše.  

 

Další informace:  

 www.fokusvysocina.cz ,  

 www.dilnyfokusvysocina.cz ,  

 https://www.facebook.com/fokusvysocina 

 

 

 

9.1.8. Medailónek: Křesadlo Hradec Králové, z. ú. 
 

Křesadlo HK – Centrum pomoci lidem s PAS, z. ú. 

Jsme organizace, která chce nabídnout podporu osobám s poruchou autistického spektra (PAS) 

a jejich rodinám a osobám, které o ní pečují.  

Naším posláním je poskytovat lidem s poruchou autistického spektra takovou pomoc, která 

vede k rozvoji jejich schopností a dovedností, k jejich větší samostatnosti, nezávislosti a motivuje je 

k překonání či zlepšení jejich nepříznivé sociální situace, přináší zmírnění sociální izolace těchto osob 

i celé jeho rodiny a snižuje negativní důsledky sociální a emoční zátěže v rodinách pečujících o 

člověka s PAS.  

 

Poskytujeme poradenství v oblasti PAS: 

 Cílová skupina: osoby s PAS od 7 let a jejich rodinní příslušníci  

 Rodinné příslušníky osob s PAS učíme orientovat se v problematice PAS; komunikovat se 

svým dítětem tak, aby dokázali zjistit jeho potřeby. Učíme je předcházet krizovým situacím – 

záchvatem vzteku, popřípadě agresivity vůči sobě nebo druhým osobám, popřípadě vůči 

majetku; nacházet taková řešení v krizových situacích, která budou účinná, a dojde ke 

zklidnění osoby s PAS. Rozlišovat mezi projevem PAS, který je třeba opravdu řešit a 

projevem PAS, který je sice nepříjemný, ale je možná jeho akceptace; toto je velice důležité 
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pro to, aby pečující osoby nekladly na své blízké s PAS vysoké nároky, které by je přetěžovaly 

a mohlo by docházet i ke zhoršení jejich psychického stavu = umějí pojmenovat problém a 

hledat jeho řešení a zbytečně neplýtvat energií na problém, který nelze vyřešit. 

 

Učíme naše klienty nácviky sociálních dovedností: 

 Cílová skupina: osoby s PAS od 7 let 

 Nacvičujeme komunikaci – s rodinou, přáteli, ve škole, v zaměstnání, na úřadech, u lékaře, 

v kině, …; klient si nacvičuje, jak „mluvit“. Pro osoby s PAS je nejtěžší komunikovat. Jak 

verbálně, tak neverbálně. Tento nácvik jim pomáhá v tom, aby se zorientovali v tom, co je 

vhodné říkat, co není vhodné říkat, jaké jsou komunikační zásady (neskákat do řeči, pozdravit, 

rozloučit se, netykat každému apod.); 

 Nacvičujeme praktické dovednosti jako je nákup potravin, oblečení, hygienických pomůcek; 

obsluhování běžných spotřebičů v domácnosti; výběr vhodného oblečení; 

 Učíme řešit naše klienty své specifické problémy – nepodléhat panice, pojmenovat problém, 

požádat o pomoc apod.; 

 Účastníme se multidisciplinárních týmů, které řeší konkrétní problém konkrétního klienta se 

zástupci ostatních institucí (rodina, jiné sociální služby, lékaři apod.) 

 

Dále poskytujeme aktivity, které mají za cíl zmírnit psychické přetížení rodinných příslušníků 

osob s PAS nebo jiným pečujícím osobám – rodičovské a sourozenecké skupiny, muzikoterapie, a 

jiné. 

 

Proč jsme se projektu zúčastnili: 

Chceme našim klientům poskytovat služby odborně a profesionálně. Motivací pro nás bylo 

nastavit takovou kvalitu práce, která bude silným základem pro další profesionální růst naší 

organizace. 

 

 

 

9.1.9. Medailónek: Pečovatelská služba Chotěboř 
 

Pečovatelská služba má v Chotěboři dlouhou historii. Založena byla 1. 12. 1978. Pečovatelská 

služba Chotěboř je organizační složkou města, statutárním zástupcem je starosta města, v čele 

organizace stojí vedoucí služby. Pečovatelská služba Chotěboř je registrována u Krajského úřadu 

Jihlava Kraje Vysočina. 

 

Posláním Pečovatelské služby Chotěboř je poskytování péče a podpory lidem tak, aby mohli i v 

náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí nebo zdravotním postižením, 

zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a žít důstojným a plnohodnotným životem. 

 

Cílem Pečovatelské služby Chotěboř je podporovat klienty na základě jejich individuálních 

potřeb v jejich přirozeném prostředí v běžném způsobu života. Podporovat jejich rodinné a přátelské 

vazby a zprostředkovávat přirozený kontakt se společenským prostředím. Služba je určena osobám s 

chronickým onemocněním, zdravotním postižením, seniorům, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, kterou nemohou řešit vlastními silami, ani za pomoci svých blízkých či dostupných veřejných 

služeb, jejichž potřeby lze naplnit aktuální nabídkou služeb PS Chotěboř.  

 

Věkové vymezení klientů je od 27 let. 
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Pečovatelská služba Chotěboř poskytuje terénní služby v domácím prostředí klientů a ambulantní 

služby ve středisku osobní hygieny Pečovatelské služby Chotěboř. 

 Ambulantní služba: Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř, Dr. Rykra 980, 583 01 Chotěboř 

 Terénní služba:  město Chotěboř a jeho místní části, v případě volné kapacity obce do 

15 km od Chotěboře. 

 

Statistika služby za rok 2017 

Počet klientů 244 (90 mužů, 154 žen) 

Počet nových smluv 74 

Počet ukončených smluv 73 

Čas strávený přímou péčí o klienty 7 814 hodin 

Počet poskytnutých úkonů 57414 úkonů 

Počet ujetých km 

(3 osobní auta) 

48 187 km 

 

 

Kontaktní osoba:  Mgr. Markéta Krejčíková, DiS.                                                           

Adresa služby:      Trčků z Lípy 62, 583 01 Chotěboř                                                                                                        

Telefon:                 603 192 414; 603 192 416 - Dům s pečovatelskou službou Chotěboř                                                                                            

e-mail:                   pecovatelskasluzba@chotebor.cz  

http:                       www.chotebor.cz     

 

Zázemí terénní pečovatelské služby:                  Dům s pečovatelskou službou Chotěboř: 

       
 

Zapojení do projektu Chytré služby 

Pečovatelská služba usiluje o zvyšování kvality své služby, z tohoto důvodu navázala spolupráci 

s konzultantkou Bc. Jindrou Koldinskou, za jejíž podpory začala na procesu zvyšování kvality 

pracovat. Po roční spolupráci nabídla Jindra Koldinská vedení Pečovatelské služby Chotěboř účast  

na projektu IMOSH Chytré služby. 

 

Pečovatelská služba Chotěboř tuto nabídku uvítala s cílem: 

1. být účastna smysluplnému projektu 

2. mít metodickou podporu zkušených konzultantů 

3. sdílet dobrou praxi s jinými organizacemi 

4. zvýšit kvalitu pečovatelské služby 

5. být profesionálním poskytovatelem sociální služby. 

  

mailto:pecovatelskasluzba@chotebor.cz
http://www.chotebor.cz/
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10. Závěr   
 

Na vzniku Sborníku se podílel tým projektu „Chytré služby“ (konzultanti) a formou vlastních 

příspěvků a dalších podnětů i pracovníci devíti zapojených organizací – poskytovatelů sociálních 

služeb. „Sborník dobré praxe Chytré služby“ je produktem projektu „Chytré služby“ (číslo 

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000866), který realizoval JOB – spolek pro inovace v období od září 

2016 do srpna 2018.  

 

Věříme, že Sborník vám poslouží jako dobrý pomocník, či pomůcka a zdroj inspirace pro vaši 

práci zaměřující se na kvalitu a efektivitu poskytování sociálních služeb a pokud vás náš přístup a 

popsané zkušenosti oslovily a budete mít zájem vědět více nebo si práci tímto způsobem vyzkoušet, 

neváhejte a kontaktujte nás. Rádi se s vámi o naše zkušenosti podělíme. 

 

 

 

 

 
produkt převzal: 

V Týništi nad Orlicí dne 31. 8. 2018 

 

 

 

 

 

       z důvodu ochrany osobních údajů podpis není zveřejňován 

        ……………………………………………… 

                    Josef Veselka, MBA, 

                Člen Vedení - jednatel 

                      JOB – spolek pro inovace 
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11. Slovník pojmů, zkratky    
 

Níže jsou uvedeny definice pojmů používaných v systému IMOSH Chytré služby / Chytré sítě, 

které jsou převzaty z Manuálu systému IMOSH.  

 

Cíl 

Předpokládaná, žádoucí budoucí změna stavu v řešeném tématu, která je 

závazně stanovena a zadokumentována ve fázi hledání způsobů řešení 

daného tématu.  

Cílový stav 

Měřitelný stav, který je předpokládán ve chvíli dosažení cíle (konec fáze 

testování). Cílový stav je pro dané téma jedinečný a nezaměnitelný, 

měřitelný, akceptovatelný pro ty, kdo se na jeho dosažení podílejí, 

uskutečnitelný a opatřený termíny jeho dosažení.  

Efektivita 

Efektivitou je míněn stav neustálého vyvažování aktuální míry 

potřebnosti přiměřenou dostupností, kvalitou i náklady (zdroji) ve 

vztahu k účelu, cíli a smyslu každého konání (činnosti) organizace. 

Každé vychýlení této rovnováhy znamená potenciální ohrožení 

efektivity výkonu organizace. 

Externí 

zainteresované 

strany 

Externí zainteresovanou stranou se rozumí jednotliví lidé, skupiny lidí 

nebo organizace či instituce (jejich zástupci), zajímající se z nějakého 

důvodu o organizaci poskytující sociální služby nebo přímo o jí 

poskytované služby, popřípadě je přímo využívají. Tyto zainteresované 

strany mají na organizaci různě požadavky, otvírají jimi z pohledu 

organizace témata k řešení, která generují potřebu a důvody dané téma 

v různé míře intenzity řešit. Pokud se externí zainteresovaná strana stává 

pro organizaci poskytující sociální služby důležitou, hledá organizace 

způsoby, jak tyto požadavky uspokojit.  

GDPR Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data 

Protection Regulation), zkráceně ONOOÚ (GDPR), plným názvem 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Měření efektivity 

praxe / Milník 

efektivní praxe 

(MEP) 

 

Měření a efektivity praxe je realizováno průběžně s cílem získat 

informace o tom, zda je praxe organizace realizovaná v celém systému, 

jeho modulech nebo vybraných částech naplňuje zásadní požadavky na 

provázanost a vyváženost 4 parametrů efektivity (potřebnost, 

dostupnost, kvalita a náklady). Měření probíhá interně (kontroly a jiný 

monitoring) nebo externě (externí audit, externí kontroly 

zainteresovaných stran). V každé organizaci se způsob měření nastavuje 

individuálně a to způsobem, kdy se k měření používají různé 

konfigurace vybraných výstupů a výsledků ve vztahu k plnění interních 

i externích požadavků. Vyhodnocení efektivity práce v určitém 

okamžiku, které vychází z podkladů získaných měřením efektivity praxe 

je dokladováno výstupem, který se v systému nazývá Milník efektivní 

praxe. Milník efektivní praxe je záznamem nebo zprávou, které 

vypovídají o tom, jak jsou v daném okamžiku naplňovány 

předpokládané výstupy a výsledky, jaká je míra spokojenosti 

zainteresovaných stran a jak bylo dosažení výstupu a výsledku efektivní. 

Na základě měření výstupů a výsledků jsou navrhována opatření a 
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rozvojové projekty, či jiné aktivity, které jsou v rámci organizace 

implementovány pomocí učícího se cyklu IMIQ. 

 

IMIQ 

Učící se způsob / cyklus IMOSH IMIQ. Cyklus obsahuje šestifázovou 

zkušenostní sekvenci (Téma, Důvody, Způsoby, Testování, Výsledky, 

ZZZ), která je využívána k řešení témat v organizaci a tento přístup je 

v ideálním případě integrován jako nedílná součást učící se kultury 

organizace.  

Infrastruktura 

Soubor vzájemně propojených prvků (viz. Prvky infrastruktury), které 

jako celek podporují realizaci služeb organizaci klientům a naplnění 

dalších požadavků důležitých zainteresovaných stran. 

Interní 

zainteresované 

strany 

Interní zainteresovanou stranou se rozumí jednotliví pracovníci, týmy 

lidí nebo jiné organizační celky a jejich zástupci, vystupující a konající 

jménem organizace poskytující sociální služby. Tyto zainteresované 

strany mají v rámci systému, pravidel, kultury a ve vztahu ke svým 

odpovědnostem, pravomocem a cílům osobním, či cílům organizace 

různé požadavky a otvírají jimi interní témata k řešení, která generují 

potřebu a důvody dané téma v různé míře intenzity řešit.  

Objektivizovaný 

postup efektivní 

praxe (OPEP) 

 

Postupy, které nabízí systém IMOSH Chytré služby, objektivizované 

zkušenostmi autorů a týmu IMOSH z vlastní praxe a praxe mnoha 

dalších organizací (nabídka pro zlepšování, cesta k dosažení MEP). 

OPEP se neustále zlepšují pomocí objektivizované zkušenosti získané v 

organizacích, pomocí nástroje IMIQ a spoluprací ve Znalostní síti 

IMOSH. Tímto způsobem se systém také v daném MSZ učí. 

Postupy efektivní 

praxe organizace 

(PEPO) 

 

Postupy, které jsou identifikovány v organizaci (její stávající dobrá 

praxe) a postupy, které organizace realizuje (jsou vhodné pro další 

zlepšování). Postupy PEPO, mohou být zlepšovány za využití postupů 

OPEP a naopak. Jejich porovnáním vznikají témata k řešení 

zpracovávaná následně pomocí cyklu IMIQ.  

Prvky 

infrastruktury 

Pomůcky, nástroje, přístroje, stroje, budovy, systémy, činnosti a znalosti 

(např. včetně podpůrných procesů, jako jsou např. procesy spojené s 

údržbou, vedením účetnictví, bezpečností práce, požární ochranou, 

životním prostředím, archivací a skartací apod.), které jako celek 

podporují nebo umožňují realizaci hlavních procesů, tak, že výsledkem 

je poskytnutí efektivních služeb klientům a uspokojení požadavků 

dalších důležitých zainteresovaných stran. 

Výstupy 

Výstup je dokumentovaný, změřený, interpretovaný a zaznamenaný 

skutečný cílový stav činnosti, procesu, projektu, PEPO či OPEP. Výstup 

je měřen různými parametry, nicméně základním parametrem je míra 

dosažené efektivity. Měření výstupu probíhá v okamžiku jeho dosažení 

podle kritérií definovaných cílovým stavem daného tématu a je vždy 

zadokumentován.  

Výsledky 

Výsledkem se rozumí míra pozitivního nebo negativního přínosu 

(přidané hodnoty) pro různé důležité zainteresované strany. Měření 

výsledku začíná v okamžiku dosažení a zadokumentování výstupu.  

Měření dále pokračuje po stanovenou dobu, kdy efekt způsobený 

dosažením výstupu generuje zpětné vazby (informace, komunikaci, 

akce, změny chování nebo působení) důležitých dotřených interních i 

externích zainteresovaných stran. Pozitivní výsledek vždy posiluje 
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konkurenční výhodu nebo hodnotu organizace a získává organizaci další 

klienty nebo jiné výhody způsobené pozitivní zpětnou vazbou důležitých 

zainteresovaných stran. Může jít například také o eliminaci slabých 

stránek organizace a snížení identifikovaných ohrožení, nebo posílení 

silných stránek, které umožní využití příležitostí. Negativní výsledek 

snižuje konkurenční výhodu a hodnotu organizace, prohlubuje slabé 

stránky organizace, neumožňuje pružně reagovat na příležitosti a 

vystavuje organizaci vyšší míře ohrožení.  

 


