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Sociální komise 
                                                                               Rady Jihočeského kraje 

Vyřizuje: Mirka Bodláková, tel. 386720463, e-mail: bodlakova@kraj-jihocesky.cz 

 

 

       České Budějovice, dne 9. 11. 2022 

 

Zápis č. 13/2022 

z jednání Sociální komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo v zasedací místnosti, č. dv. 2010, II. 
patro, budova Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
dne 8. 11. 2022 od 15:00 hod. 
  

 

Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA 

                 členové komise –  Jaroslava Sýkorová, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Věra Korčaková,           

                                               doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Dana Tobiášková, Mgr. Jusúf Traore,    

                                               Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Bronislava Šimsová    

 

On-line připojení:  Ing. Miroslav Nosek, Hana Dufková Spoladore  

                                      

Hosté:         doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast JčK, 

                                     Mgr. Pavla Doubková, vedoucí odboru SOV KÚ Č. Budějovice 

                               

 

s tímto programem: 
1. Schválení programu 13. jednání SOK -  (R. Huneš) 

2. Schválení zápisu a usnesení z 12. jednání SOK – (R. Huneš) 

3. Problematika OK systému ve vztahu k aktuálním informacím (podnět SOK na MPSV?) -       (R. 
Huneš)  - https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jurecka-zarazil-projekt-ktery-
spolykal-miliardy-ale-ani-po-8-letech-nejede-
217688#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1
&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz 

4. Dotace na poskytování sociálních služeb - statistické výkazy, zbytné a nezbytné údaje  -     (R. 
Huneš, L. Kozlová)                                    

5. Příspěvek na péči – urychlení vyřizování - poskytnutí zkušeností a podnětů MPSV? –            (R. 
Huneš, L. Kozlová, P. Doubková) 

6. Dotační programy JčK - předpoklad pro r. 2023 – (L. Kozlová) 
7. Budoucnost uprchlíků z Ukrajiny na území JčK - očekávané scénáře, podpora JčK, připravované 

změny, na co se připravit – (R. Huneš, L. Kozlová, P. Doubková) 
8. Návrhy témat pro jednání komise v r. 2023 – (R. Huneš) 
9. Různé 

 
 
1. Schválení programu na 13. jednání komise 
Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále jen SOK) 
je přítomno 9, připojeni on-line jsou 2 a jeden člen je omluven pro pozdější on-line připojení a jeden pro 
pozdější příchod.    
SOK je usnášení schopná v počtu 9 členů. 
Poté vyzval přítomné k případnému doplnění či námitkám programu. 
Protože žádné připomínky nebyly vzneseny, nechal o programu jednání hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       schvaluje  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jurecka-zarazil-projekt-ktery-spolykal-miliardy-ale-ani-po-8-letech-nejede-217688#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jurecka-zarazil-projekt-ktery-spolykal-miliardy-ale-ani-po-8-letech-nejede-217688#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jurecka-zarazil-projekt-ktery-spolykal-miliardy-ale-ani-po-8-letech-nejede-217688#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-jurecka-zarazil-projekt-ktery-spolykal-miliardy-ale-ani-po-8-letech-nejede-217688#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&source=hp&seq_no=1&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz
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       program pro 13. jednání sociální komise. 

       Hlasování: 9/0/0 

       23/2022/SOK – 13 

 
V 15:07 se připojila členka H. Dufková Spoladore. Komise je unášení schopná v počtu 10 členů. 
 

2. Schválení zápisu a usnesení z 12. jednání SOK 
Předseda vyzval členy komise k připomínkám zápisu z 12. jednání SOK. Protože žádné připomínky 
nebyly vzneseny, nechal o tomto bodu hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
schvaluje  
zápis z 12. jednání komise. 
Hlasování: 10/0/0 

      24/2022/SOK – 13 
 
      3. Problematika OK systému ve vztahu k aktuálním informacím  

R. Huneš  - používání programu společnosti OK Systém je velmi zastaralý a připomínky poskytovatelů 
sociálních služeb nejsou vyslyšeny. Poté otevřel diskuzi. 
Diskutovalo se o portálu MPSV, kde jsou vyvěšeny dotační programy pro poskytovatele sociálních 
služeb. Členové komise se shodli na skutečnosti, že obslužné programy - aplikace jsou velmi zastaralé, 
zkostnatělé a neslouží potřebám poskytovatelů sociálních služeb tak, jak by v současnosti bylo 
potřebné. Program není propojen s MPSV a tak se stává, že ve zpětné vazbě dostanou poskytovatelé 
sociálních služeb a úředníci úplně jiné, než jimi účelově požadované dotace.  Některé výkazy obsahují 
kolonky, které jsou zbytné. Dále nikdo neví, jak za uplynulých deset let OK systém s údaji z vyplněných 
formulářů pracuje a jak jsou zpracovávány pro potřeby MPSV. To potvrzuje z praxe i náměstkyně 
hejtmana. Na žádost předsedy a členů komise bude náměstkyně hejtmana znovu tento problém tlumočit 
na Sociální komisi AK ČR. 
J. Traore doplňuje o svoje zkušenosti s předmětným programem a problém špatné vzájemné 
komunikace s OK systémem. Bylo by vhodné změny, které společnost připravuje dopředu konzultovat 
s úředníky a s poskytovateli sociálních služeb. 
 
15:10 hod. se dostavila členka J. Martanová. Komise je usnášení schopná v počtu 11 členů. 
 
H. Dufková Spoladore upozornila na skutečnost, že OK Systém je soukromá společnost, která nespadá 
pod ministerstvo a vyslovuje obavy o možnosti nějaké domluvy. Vyplývá to i z toho, že tento problém 
dlouhodobě řeší úředníci a vedení kraje i následně poskytovatelé sociálních služeb na půdě MPSV, ale 
za celých 10 let nedošlo k žádnému posunu vpřed. 
Předseda nechal o navrženém usnesení hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
doporučuje  
náměstkyni hejtmana Jihočeského kraje, doc. Ing. Lucii Kozlové, Ph.D. tlumočit panu ministrovi a 
Sociální komisi AK ČR, nespokojenost poskytovatelů sociálních služeb, členů SOK a úředníků 
Krajského úřadu Jihočeského kraje se stávajícím programem společnosti OK systém. 
Hlasování: 11/0/0 

      25/2022/SOK – 13 
 
4.  Dotace na poskytování sociálních služeb - statistické výkazy, zbytné a nezbytné údaje   
R. Huneš uvedl bod, který je spojen s programem OK systém a vyzval k diskuzi.  
V diskuzi se R. Huneš a L. Kozlová shodují na nesmyslném systému vyplňovaných statistických 
formulářů, když v konečném důsledku nejsou údaje poskytovatelů a úřadů vůbec zohledněna. 
Nakonec náměstkyně hejtmana doplnila důležitou informaci k dotačním programům MPSV ČR a 
krajských dotačních programů pro rok 2023. 
Předseda nechal o tomto bodu hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
bere na vědomí 
ústní informaci náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje o programových žádostech a výkaznictví 
žadatelů – poskytovatelů sociálních služeb k dotačním programům pro rok 2023. 
Hlasování: 11/0/0 

      26/2022/SOK – 13 
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5.  Příspěvek na péči  
Předseda navázal na jednání komise z února t.r., kdy toto téma bylo rovněž na programu a vyzval 
přítomné k diskuzi a předání případných nových zkušeností. 
Diskutovalo se o problémech zdlouhavého vyřizování žádostí klientů sociálních zařízení o příspěvek na 
péči a nedostatek posudkových lékařů. Závěrem se všichni shodli na nulovém posunu k lepšímu. 
 
K tomuto bodu nebylo usnesení přijato. 
 
6. Dotační programy Jihočeského kraje - předpoklad pro r. 2023 
L. Kozlová –  seznámila přítomné s postupem a jednotlivými verzemi zpracování rozpočtu Jihočeského 
kraje na rok 2023 pro sociální oblast.  Poté zdůvodnila určité změny v některých dotačních programech 
a odpovídala na otázky v diskuzi, kde se hlavně věnovala novému nastavení jednotlivých opatření a 
zařazení poskytovatelů sociálních služeb do příslušných dotačních programů.  
Po ukončení diskuze nechal předseda komise hlasovat. 

      Sociální komise Rady Jihočeského kraje 
      bere na vědomí 
      informace o dotačních programech na rok 2023.   
      Hlasování: 11/0/0  
      27/2022/SOK – 13 
        

7. Budoucnost uprchlíků z Ukrajiny na území JčK - očekávané scénáře, podpora JčK 
P. Doubková se ujala slova a podala ucelenou informaci o ubytování, začleňování matek do pracovního 
procesu a dětí do škol ukrajinských uprchlíků v bývalých dvou sociálních zařízeních v okrese Jindřichův 
Hradec. OSOV spolupracuje úzce s Úřadem práce v Českých Budějovicích.   
K tomuto bodu následovala krátká diskuze. 
 
Usnesení k tomuto bodu nebylo přijato. 
 
8. Návrhy témat pro jednání komise v r. 2023 
Předseda poprosil všechny členy komise k písemnému zaslání  - emailem – svoje návrhy témat 
tajemnici komise. 
J. Traore podává ústní informaci a to : Krizové bydlení v Jihočeském kraji. 
 
 
9. Různé  
K. Kotrbová podala všem přítomným pravidelný podrobný report o vývoji onemocnění a poklesu 
onemocnění Covid 19 v Jihočeském kraji i celorepublikově.  Výklad doložila konkrétními čísly, 
prezentované grafem, které byly promítány v sále a budou nedílnou součástí zápisu. Údaje jsou 
porovnány s údaji v období předešlého roku. Upozornila, že ČR má sice protiepidemiologická opatření, 
bohužel je ale nevyužívá a proto je zde nebezpečí nekontrolovaného výskytu nárůstu onemocnění Covid 
19. V současné době je výskyt chřipky. 
Na otázky odpovídala K. Kotrbová. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje 
bere na vědomí 
informace o zhoršující se situaci ve výskytu onemocnění Covid 19.  
Hlasování: 11/0/0  
28/2022/SOK – 13 
 
  
Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za aktivní účast a připomněl termín dalšího jednání,  
13. prosince 2022, opět od 15 hodin. 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
Zapsala: Mirka Bodláková 

      Schválil:  PhDr. Robert Huneš, MBA 


