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Penzion pro seniory ATRIUM je v provozu od ledna 2011 a jak současná právní úprava v 

oblasti živnostenského zákona dovoluje, provozujeme zařízení jako ubytovací se službami pro 

domácnost a stravovacími službami v rámci hostinské činnosti. Co se týká poskytování 

sociálních služeb, naše společnost tyto služby klientům u nás ubytovaným v době kontroly 

veřejného ochránce práv v dubnu 2014 neposkytovala, ale zprostředkovávala v případě zájmu 

klientům asistenty sociální péče. V rámci kontrol probíhajících v našem zařízení ve druhé 

polovině roku 2014 jsme k dnešnímu dni učinili první z plánovaných změn - zaregistrovali 

jsme poskytování terénních sociálních služeb naší dceřinnou společností SENIORSERVIS o.p.s. 

a do půl roku by měla proběhnout další registrace pobytových sociálních služeb. Přes tyto 

kroky, které činíme na doporučení paní ombudsmanky, jsme byli včera velmi negativně 

medializováni a to na základě tiskové zprávy, kterou paní ombudsmanka vydala již v létě 

2014 a jejíž obsah považujeme za lživý, informace zveřejněné v ČT zkreslené a vytržené z 

kontextu. Přes příslib médií, že mi bude dán prostor se vyjádřit, nepovažuji tento prostor za 

dostatečný, aby bylo řečeno to podstatné, proč jsme se rozhodli naše služby poskytovat 

komerčním způsobem a že naše činnost není nelegální nebo protizákonná, jak je opakovaně v 

médiích uváděno. Navíc nám paní ombudsmankou nebyl poskytnut prostor pro diskuzi nebo 

dialog na dané téma, jak by se v demokratické společnosti dalo očekávat, ale její vyjádření 

zní jednoznačně - když se zaregistrujete pod diktát státu, vše, co dnes dělat nesmíte, nebo 

děláte špatně, budete pak moci dělat. Stát vám sice nedá záruku, že nedostatek financí na 

provoz vám dotačně dofinancuje, ale bude vám garantovat, že vám od A do Z bude diktovat 

co, jak a za kolik peněz máte dělat! Má-li někdo pochybnost o službách poskytovaných 

v našem zařízení a chce se přesvědčit, jak závažná pochybení v péči o seniory paní 

ombudsmanka odhalila, doporučuji osobní návštěvu. Náš personál se všem bude ochotně 

věnovat! 

 

Dále bych chtěla upozornit na textový materiál uveřejněný na webových stránkách veřejného 

ochránce práv v sekci „neregistrované služby“, ze kterého je patrné, že již v roce 2007 

předchůdce paní Šabatové apeloval na MPO a MPSV ve věci posouzení, zda je možné 

poskytovat služby seniorům i komerčně nebo jen registrovaně pod Zákonem č. 108/2006 o 

sociálních službách. Z vyjádření obou ministerstev tehdy vyplynulo, že jsou přípustné obě 

varianty, ale že bude snaha o sjednocení názoru na tuto problematiku. Opakovaně toto 

s ministerstvy řešil v roce 2013 pan Varvařovský, přičemž do dnešního dne ke změně žádného 

souvisejícího zákona nedošlo. Přesto paní ombudsmanka Šabatová deklaruje, že pokud si 

podnikatel vybere komerční způsob dle živnostenského zákona, provozuje služby nelegálně, je 

následně sankcionován, mediálně popotahován a dokonce až trestně stíhán! V závěru všech 

zpráv, které paní ombudsmanka po svých kontrolách zveřejnila, je uvedeno: „Mým 

základním doporučením ve vztahu ke všem navštíveným zařízením je neprodleně 

vytvořit podmínky pro úspěšné zaregistrování sociální služby, jinak činnost ukončit.“ 

K tomuto doporučení mohu uvést, že základní podmínkou pro úspěšné zaregistrování by měla 

být změna Zákona č. 108/2006 o sociálních službách, která by nediskriminovala 

provozovatele bez státní dotace (na kterou není právní nárok!) tím, že stanoví úhradové 

maximum, které dle dostupných statistik ani z poloviny nepokrývá náklady spojené 

s provozem jednoho lůžka a tudíž již od začátku ohrožuje finanční solventnost provozovatele a 

ohrožuje tak samotné seniory, že o své bydlení v daném zařízení přijdou. Dnes denně 

slýcháme, že si máme sami šetřit na stáří, ale zároveň netolerujeme, když si současní senioři 

chtějí a mají tu možnost si pobyt a služby v plném rozsahu zaplatit sami. To se tváříme jako 

charita, že přeci stát nabízí cenově dostupná zařízení, kde ale reálné náklady na pobyt 

jednoho seniora činí minimálně 25 tisíc Kč měsíčně a že rozdíl mezi úhradou od klienta a 

vlastními náklady ochotně doplatíme my všichni daňoví poplatníci! A že stát nenabízí dostatek 

lůžek a rozšiřování kapacit se z finančních důvodů nechystá, to kromě seniorů čekajících i 

roky v pořadnících na volné místo v domově pro seniory nikoho až tak nezajímá… 
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