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Příloha č. 1
Náležitosti písemné žádosti o registraci sociální služby
Přesné znění odstavce 5 § 79 zákona o sociálních službách:
(5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:
a) je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo umístění její
organizační složky, identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“) a statutární
orgán,
b) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo
hlášeného pobytu a datum a místo narození,
c) je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek, jehož jménem
bude poskytovat sociální služby organizační složka územního samosprávného celku, její
název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele, jméno, popřípadě jména, a příjmení
vedoucího organizační složky,
d) údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou
1. název a místo zařízení anebo místo nebo místa poskytování sociálních služeb, popřípadě
požadavek na nezveřejňování místa zařízení, jde-li o sociální služby poskytované v
azylovém domě anebo pobytové sociální služby poskytované v intervenčním centru nebo v
zařízení pro krizovou pomoc,
2. druhy poskytovaných sociálních služeb,
3. okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich věková hranice nebo
druh zdravotního postižení,
4. popis realizace poskytování sociálních služeb,
5. popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
6. časový rozsah poskytování sociálních služeb,
7. kapacita poskytovaných sociálních služeb,
8. plán finančního zajištění sociálních služeb,
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9. způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle § 34 odst. 1
písm. c) až f),
10. den započetí poskytování sociálních služeb,
e) doklad o bezúhonnosti fyzických osob nebo právnické osoby uvedených v odstavci 1
písm. c), s výjimkou výpisu z evidence Rejstříku trestů,
f) doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost fyzických
osob uvedených v odstavci 1 písm. b),
g) rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb uvedeného v § 34
odst. 1 písm. c) až f) vydané orgánem ochrany veřejného zdraví,
h) doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou
poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo
prostory užívat,
i) je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a
dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů, popřípadě výpis z obchodního
rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů,
j) doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále
na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
k) čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. g), jde-li o žadatele, na
kterého se vztahuje insolvenční zákon.
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Příloha č. 2: Scénář k rozhovoru
ÚVOD
Měla bych vysvětlit účel práce a nastínit, jak vše bude probíhat. Dotyčný/á by měl/a mít z
uskutečnění rozhovoru dobrý pocit.

Přítomnost diktafonu
Vítané jsou jakékoli odpovědi.
Délka trvání rozhovoru 1 hodina.
První otázka/y: Čím se dnes v rámci Vaší profese zabýváte? Co je náplní Vaší práce?
Co byste řekl/a o Vaší práci? Jak dlouho v daném oboru pracujete?
Kde se v rámci sociálních služeb pohybujete?
Co máte primárně na starost?
(Jak v rámci této organizace vypadala Vaše pracovní náplň? )
WARM-UP
První otázka nesmí být nikdy moc složitá ani komplikovaná. Naopak musí znít přirozeně, uvolněně
a zajímavě.

Co pro Vás znamenají sociální služby?
KEY QUESTIONS
Začínat obecnějšími otázkami a postupovat ke konkrétnějším. Je nutné, uvědomit si, které otázky
jsou klíčové. Citlivé otázky dát někam doprostřed, aby se „zakryly“.

Financování
Co Vás jako první napadne, když se řekne financování a sociální služby? – vysvětlit
Co si myslíte o kritickém podfinancování sociálních služeb?
Co byste řekla o platovém ohodnocení pracovníků? Rozdíl veř. a soukr.?
Co byste řekla, že je na soc. péči nebo provozu domovů pro seniory finančně
nejnáročnější?


Problémy v sociální péči
Jak byste identifikoval/a případné problémy v oblasti péče o seniory?
Zázemí domovů ve smyslu kvalita vybavení
Počet domovů nebo lůžek - početní dostupnost
Počet pracovníků
Cenová dostupnost (drahé – levné?) jak se ceny pohybují?
Jak jsou financovány (veř. x soukr.)
Standardy kvality
Jaký způsobem jsou kontrolovány registrované soukromé domovy? Spadají pod vaši
inspekci kvality a auditu?
Co se hodnotí? Jak probíhá inspekce?
Podléhají standardům kvality i soukromé domovy?
Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR (Asociace poskytovatelů soc. sl.
ČR)
o Ubytování
o Stravování
o Kultura a volný čas
o Partnerství
o Péče
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Soukromé domovy pro seniory
Proč podle Vás soukromé domovy vznikají?
Čím se soukromé od veřejných domovů odlišují? Z hlediska: ceny, kvality, péče,
pracovníků, vybavení, možností…
Případ dobré praxe?
Rozdíl mezi domovy, které jsou zařazeny do registru (do sítě) a které nejsou zařazené? Jsou
i přesto nějakým způsobem na něco vázané? Mají k něčemu/někomu povinnosti?
Jak jsou propojeny soukromé a veřejné domovy? Jaká je míra (pracovníci, znalosti,
kurzy??)
Jaký je Váš postoj k soukromým domovům? Je to řešení?
Budoucnost sociální péče
Jaké je podle Vás řešení krizové situace sociální péče v ČR?
Co by se (ne)mělo měnit? Proč?
Kdy podle Vás k řešení dojde?
ENDING
Uzavření diskuze. Krátké shrnutí diskuze. Poděkovat za participaci na projektu.
Napadá Vás ještě něco - cokoli, co byste chtěl/a k našemu dnešnímu rozhovoru dodat nebo
upřesnit?
Co Vám přišlo za poslední hodinu nejdůležitější, co bychom měli vypíchnout?
Je něco, co bychom z dnešního rozhovoru měli vypustit a já bych to neměla nikam uvádět?
Jestliže jsem na nic nezapomněla, ráda bych Vám poděkovala za to, že jste s uskutečněním
rozhovoru souhlasil a věnoval jste mi svůj čas, který je pro můj výzkum velkým přínosem.
Pokud budete mít zájem, můžu Vám poskytnout výsledky mé práce k nahlédnutí.
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Příloha č. 3: Informovaný souhlas

Informovaný souhlas
Byl/a jsem požádán/a o rozhovor v rámci sběru dat pro účely diplomové práce, která je
tematicky zaměřena na vývoj v sociálních službách s důrazem na soukromé domovy pro
seniory. Tuto práci zpracovává Lucie Sršňová, studentka Veřejné a sociální politiky na
FSV UK. Moje účast na rozhovoru je zcela dobrovolná. Mám právo odmítnout odpovědět
na otázku nebo rozhovor ukončit. Jsem si vědom/a toho, že rozhovor bude zaznamenáván
na diktafon, následně přepsán do písemné podoby a některé pasáže mohou být po úpravě
citovány v textu práce.
1) Souhlasím s účastí ve výzkumu a provedením rozhovoru:
a. Ano.
b. Ne.
2) Pro účely analýzy v rámci výše uvedeného výzkumu smí být tento rozhovor
zpracován:
a. S mým jménem.
b. Bez souvislosti s mým jménem – anonymně.
3) Pro účely publikací a veřejných prezentací výsledků výše uvedeného výzkumu smí
být citace uvedeny:
a. S mým jménem.
b. Bez souvislosti s mým jménem – anonymně.
4) Přeji si být informován/a o výsledcích výzkumu:
a. Ano.
b. Ne.
Jméno: …………………………………………….
Podpis: …………………………………………….
Dne ……………………… v ………………..
Pokud budete mít jakékoli dotazy ohledně výzkumu nebo rozhovoru, kontaktujte mě,
prosím, na e-mailové adrese: lucie.srsnova@seznam.cz.
…………………………………………….
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