ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3

datum: 28. 5. 2012

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

*KUJCP00SGOCC*
KUJCP00SGOCC

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů

Vážená paní,
na Vaší žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ze dne 14. 5. 2012, týkající se poskytnutí informací ve
věci:
1. podle jakých zákonů jsou financovány Ústavy sociální péče pro mentálně postižené - Denní a týdenní stacionáře, které
spadají pod Jihočeský kraj.
2. jaké služby klientům jsou hrazeny ze zdrojů státu event. zřizovatele nebo zdrav. pojišťovny / co vše má klient zdarma/
3. podle jakých kritérií platí klienti za služby, které v těchto ústavech využívají, a jaký je zákon k tomuto výpočtu.
4. na základě jakého zákona jsou vypočítávány režie, které klient musí hradit, a zda je musí platit i ve dnech, kdy je
nepřítomen. Je řádné odhlášen /nemoc a pod./
Vám sdělujeme toto:
Váš dotaz lze rozdělit do dvou oblastí:
1) Veškeré sociální služby jsou financovány vícezdrojově:
-

úhrady od uživatelů služeb dle §§ 71 - 76 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Je zde
důležité rozlišit, zda se jedná o služby péče, služby prevence, příp. služby odborného sociálního poradenství.

-

dále jsou dle §§ 101 - 104 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, poskytovány dotace,
zpravidla ze státního rozpočtu, které nejsou nárokové. Poskytovatel dotace stanovuje pravidla a podmínky, za
kterých jsou dotace poskytnuty.

-

dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, může obec nebo kraj poskytnout ze
svého rozpočtu účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.

-

dále lze v rámci vícezdrojového financování využít ze strany poskytovatelů sociálních služeb grantové programy,
které jsou vyhlašovány.

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, tel.: 386 720 291, fax: 386 350 039
e-podatelna: nebesar@kraj-jihocesky.cz, www.kraj-jihocesky.cz
Stránka 1

-

každý registrovaný poskytovatel sociálních služeb může na financování sociálních služeb využívat dary od
fyzických a právnických osob, a v souladu se zákonem č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách, v platném znění,
může rovněž použít výtěžek z dobrovolných peněžních příspěvků na financování sociálních služeb.

-

u některých druhů sociálních služeb definovaných v zákoně o sociálních službách, lze žádat v rámci
vyhlašovaných výzev dotační prostředky z Evropské unie.

-

u vybraných služeb sociální péče – domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, domovy pro osoby se
zdravotním postižením a týdenní stacionáře – zajišťují poskytovatelé rovněž zdravotní péči uživatelům na základě
indikace ošetřujícího lékaře. Tyto indikované zdravotní výkony, lze na základě zvláštní smlouvy, uzavřené dle
zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, v platném znění, se zdravotní pojišťovnou, poskytovateli
sociálních služeb hradit.

-

Pokud nemá uživatel sociální služby vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, lze dle § 71
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, na základě uzavřené smlouvy s osobou blízkou
nebo jinou osobou, hradit část nákladů, které vznikají poskytovateli při zajišťování sociální služby.

-

uživatelům sociálních služeb, lze nad rámec povinných základních činností, definovaných zákonem o sociálních
službách, zajišťovat dle dohody fakultativní činnosti, kdy úhrada nákladů za tyto činnosti může být poskytovatelem
stanovena až v plné výši nákladů.

2) Váš dotaz směřuje k zařízením, které poskytují sociální služby pro osoby s mentálním postižením. Uvádíte konkrétně
denní stacionáře a týdenní stacionáře. Není podstatné, zda se jedná o zřizovatele, kterým je obec, kraj, či jiný subjekt.
Možnosti vícezdrojového financování jsou uvedeny výše. Úhrada od uživatelů musí být vždy stanovována v souladu se
zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí
některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění.
Denní stacionáře: základní činnosti, které je povinen poskytovatel vždy zajistit, jsou uvedeny v § 46 zákona o sociálních
službách. Rozsah úkonů, včetně maximální úhrady za uvedené úkony stanoví § 12 vyhlášky č. 505/2006 Sb.,
(viz. příloha č. 1).
Týdenní stacionáře: základní činnosti jsou definovány § 47 zákona o sociálních službách. Rozsah úkonů, v rámci
základních činností je uveden včetně maximální úhrady v § 13 vyhlášky č. 505/2006 Sb., (viz. příloha č. 2).
Registrovaný poskytovatel sociálních služeb, musí vždy dodržovat výši úhrad, které jsou dohodnuty v rámci smluvního
vztahu s uživatelem příp. jeho zákonným zástupcem. Smlouva musí mít náležitosti dle § 91 zákona o sociálních službách.
V rámci smluvního vztahu, (písemné uzavřené smlouvy), je dohodnuta úhrada za poskytované sociální služby, dle ceníku
stanoveného poskytovatelem, který musí být veřejně přístupný, případně je součástí uzavřené smlouvy o poskytování
sociální služby.
Protože neuvádíte, o kterou konkrétní sociální službu se jedná (týdenní, denní stacionář, název poskytovatele), sdělujeme
Vám, že:
- u denních stacionářů může být na základě právního předpisu a uzavřené smlouvy s uživatelem stanovena úhrada až do
výše 120,- Kč/hod., dle skutečně spotřebovaného času potřebného k zajištění úkonu. V rámci denního stacionáře, lze dle
uzavřené smlouvy poskytovat celodenní stravování, minimálně v rozsahu 3 jídel, a to až do výše maximální úhrady 160,Kč/celodenní strava/den (tedy dle nákladů, které poskytovateli sociálních služeb vznikají), včetně provozních nákladů
souvisejících s přípravou dohodnutého rozsahu stravování. Běžně tyto provozní náklady bývají uváděny, jako režijní
náklady, které vznikají poskytovateli sociálních služeb z povinnosti zajišťovat základní činnost - poskytnutí stravy (provozní
náklady stravovacího provozu, elektrická energie, vodné, stočné, technické vybavení, odpisy, mzdové náklady, atd.).
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Podrobné informace, vztahující se k úhradám za sociální službu, je povinen vždy poskytovatel sdělit žadateli o službu,
protože mezi těmito dvěma stranami je následně uzavírán smluvní vztah, který se netýká pouze úhrady za poskytovanou
sociální službu, ale i dalších pravidel včetně ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem.
- u týdenních stacionářů, kde je poskytována pobytová sociální služba, je úhrada stanovována jinak než u denních
stacionářů. Jsou stanovovány částky za ubytování/den, za poskytnutí stravy/den a je stanovována úhrada za úkony péče,
pokud je péče uživateli poskytována. Pro Váš dotaz vědět, zda se jedná o uživatele, který je nezletilý, případně se jedná o
uživatele, který má vlastní příjem. Podrobné informace, vztahující se k úhradám tohoto druhu sociální služby, je povinen
vždy poskytovatel sdělit žadateli o službu, protože mezi těmito dvěma stranami je následně uzavírán smluvní vztah, který
se netýká pouze úhrady za poskytovanou sociální službu, ale i dalších ujednání o dodržování vnitřních pravidel
stanovených poskytovatelem pro poskytování sociálních služeb (např. odhlašování neodebrané stravy, pobyt uživatele
mimo týdenní stacionář, atd. – úhrada uživatele v tomto případě není definována právním předpisem, je postupováno dle
ceníku poskytovatele, vnitřních pravidel a uzavřeného smluvního vztahu.).
Ve svém dotaze uvádíte, které služby „má klient zdarma“. Zdarma nejsou žádné činnosti zajišťovány, každá činnost
poskytovatele, kdy vznikají náklady, je hrazena ze zdrojů uvedených v úvodu této odpovědi. Uživatelé služby nehradí
sociální poradenství, kdy jsou poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace.
Vážená paní, vzhledem k tomu, že není uvedeno, o kterého poskytovatele sociálních služeb se jedná, jaký je věk uživatele
sociální služby a není nám znám obsah uzavřené písemné smlouvy o poskytování sociální služby, nelze poskytnou
přesnější odpověď. Pokud jste uživatelem sociálních služeb, případně zákonným zástupcem uživatele, kterému jsou
sociální služby poskytovány, máte možnost kdykoliv žádat vysvětlení u tohoto poskytovatele. Pokud nebudete spokojena
s rozsahem poskytnutých informací ze strany poskytovatele, nabízíme Vám možnost nás kontaktovat telefonicky: 386 720
600, případně písemně na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
ul. B. Němcové 49/3, 370 76 České Budějovice.

S přátelským pozdravem

Ing. Milan Nebesář
Vedoucí Odboru kancelář hejtmana

* 2 přílohy:

Příloha č. 1 – Denní stacionáře
Příloha č. 2 – Týdenní stacionáře
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Příloha č. 1 – Denní stacionáře
108/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o sociálních službách
§ 46
Denní stacionáře
(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
505/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
§ 12
Denní stacionáře
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v denních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při použití WC,
c) poskytnutí stravy:
zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
stravování,
d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
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e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob,
f) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v denních stacionářích činí
a) 120 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů, za úkony uvedené v odstavci 1
písm. a), b) a d) až g); pokud poskytování těchto úkonů, včetně času nezbytného k jejich zajištění, netrvá celou hodinu,
výše úhrady se poměrně krátí,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. c)
1. 160 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel,
2. 75 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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Příloha č. 2 – Týdenní stacionáře
108/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o sociálních službách
§ 47
Týdenní stacionáře
(1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.
(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:
a) poskytnutí ubytování,
b) poskytnutí stravy,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) sociálně terapeutické činnosti,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
505/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
§ 13
Týdenní stacionáře
(1) Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích se zajišťují v rozsahu těchto
úkonů:
a) poskytnutí ubytování:
1. ubytování,
2. úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení,
b) poskytnutí stravy:
zajištění celodenní stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, minimálně v
rozsahu 3 hlavních jídel,
c) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
1. pomoc při úkonech osobní hygieny,
2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty,
3. pomoc při použití WC,
d) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
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2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,
3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru,
4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
4. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální
začleňování osob,
g) sociálně terapeutické činnosti:
socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností
podporujících sociální začleňování osob,
h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.
(2) Maximální výše úhrady za poskytování sociálních služeb v týdenních stacionářích činí
a) 200 Kč denně celkem za úkony uvedené v odstavci 1 písm. a), včetně provozních nákladů souvisejících s poskytnutím
ubytování,
b) za úkon uvedený v odstavci 1 písm. b)
1. 160 Kč denně za celodenní stravu,
2. 75 Kč za oběd,
včetně provozních nákladů souvisejících s přípravou stravy.
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