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V České republice působí přibližně 2 150 poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají registrováno cca 5 600 sociálních 
služeb ve 33 druzích. Roční veřejné výdaje na zajištění sociálních služeb jsou 40 miliard Kč. Rostoucí poptávka po 
sociálních službách bude vyžadovat vznik nových zařízení. Očekává se, že do roku 2050 vzroste počet příjemců 
příspěvku na péči přibližně o 90 %, ze současných 355 tis. na 684 tis. osob. Se vznikem nových zařízení se současně 
očekávají i značné investiční náklady, které budou tento nutný krok doprovázet. 

V České republice existuje soukromý sektor provozovatelů sociálních služeb, který přímo konkuruje nejčastěji 
příspěvkovým organizacím veřejných subjektů (krajů, měst a obcí). Data ukazují, že soukromí poskytovatelé sociálních 
služeb jsou v porovnání s veřejným sektorem provozně i investičně efektivnější. Možná tedy zbytečně dochází u řady 
zřizovatelů k vysokým provozním dotacím. 

 

TÉMATA DISKUZE 

» Je současný stav zajištění sociální péče vyhovující? 
» Jaké jsou budoucí potřeby investic a kde na ně vzít?  
» Úspěšné projekty s privátním kapitálem. 
» Mají soukromý provozovatelé přidanou hodnotu jak pro kraje, tak pro své klienty? 
» Jaké je poučení pro post-Covidovou éru? 

 

13:00 10 min Zahájení debaty 
Tomáš Janeba, prezident Asociace pro rozvoj infrastruktury 
David Petr, ředitel Odboru podnikatelské lokalizace, CZECHINVEST  

Přidaná hodnota zkušeností a kapitálu soukromého sektoru při zajištění sociální péče 

13:10 10 min Jan Šnajdr, ředitel infrastrukturního poradenství, Česká spořitelna  

13:20 10 min Jiří Horecký, prezident, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (NATOČENO) 

13:30 10 min Michal Tesař, partner, NEWTON Business Development 

13:40 60 min Diskuze  
Lukáš Knapp, člen představenstva, Global Partners CZ (Kooperativa) 
David Volný, BeneVita 
Věra Švarcová, vedoucí odboru sociálních věcí, kraj Vysočina (ZOOM) 
Roman Sýkora, vedoucí oddělení rodinné a seniorské politiky a rozvoje služeb, kraj Vysočina (ZOOM) 
Jan Šnajdr, Česká spořitelna 
Michal Tesař, NEWTON Business Development 
David Petr, CZECHINVEST 
Tomáš Janeba, ARI – moderátor 

14:40 3 min Závěr a pozvánka na další akce 

 

 
 
PPP V PRAXI | PANELOVÁ DISKUZE 

 
PPP a domovy pro seniory 
 

Praktické zkušenosti s využitím invence a kapitálu 
soukromého sektoru při zajištění veřejných služeb 

  
Dostupné od 15. června 2021  


