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 Sociální komise 
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
       České Budějovice, dne 01.02.2022 

 
Zápis č. 8/2022 

z jednání Sociální komise Rady Jihočeského kraje, které se konalo v zasedací místnosti, č. dv. 2010, II. 
patro, budova Krajského úřadu, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 
dne 01.02. 2022 od 15:00 hod. 
  
 
Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA 
                 členové komise – Hana Dufková Spoladore, doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D.,   
                Jaroslava Sýkorová, Ing. Miroslav Nosek, Dana Tobiášková, Ing. Jaroslava Martanová 
 
On line připojených: Mgr. Tomáš Chovanec, Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Jusúf Traore. 
  
Hosté: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, Mgr. Pavla Doubková 
- vedoucí odboru OSOV 
 
s tímto programem: 
 

1. Schválení programu 8. jednání SOK (R. Huneš) 

2. Sociální služby a neúměrná délka vyřizování agendy ze strany veřejné správy (Správní 

řád, ÚP a PnP, sociální šetření – zkušenosti, náměty, možnosti zlepšení) (R. Huneš) 

3. Informace – dotace JčK sociálním službám (příspěvkové organizace vs. korporát vs. 

NNO) (L. Kozlová, R. Huneš) 

4. „Nepropustitelní“ /„neumístitelní“ / „problematičtí“ klienti sociálních služeb – situace v JčK, 

zkušenosti (P. Doubková) 

5. Termíny schůzí SOK na 1. pol. r. 2O22 

6. Aktuální covidová situace (doc. Kotrbová) 

7. Návrhy témat na jednání SOK 

8. Volba místopředsedy SOK (R. Huneš) 

             Různé 

 

1. Zahájení a odsouhlasení programu na 8. jednání komise 

Předseda přivítal přítomné členy komise i hosty. Konstatoval, že členů sociální komise (dále jen SOK) 

je přítomno 6, tři členové jsou připojeni on-line a Ing. Martanová je omluvena pro pozdější příchod. SOK 

je usnášení schopná v počtu 9 členů. 

Předseda dal návrh na doplnění programu o možnost volby místopředsedy SOK a zařadit tento bod 

jako č. 8). 

Poté vyzval členy komise k připomínkám a doplnění programu. Protože žádné připomínky nebyly, 

nechal o programu jednání hlasovat: 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
schvaluje  
doplněný program pro 8. jednání komise o bod č.8 s názvem: Návrh volby místopředsedy SOK. 
Hlasování: 8/0/0 

      1/2022/SOK – 8 
 

  

2. Sociální služby a neúměrná délka vyřizování agendy ze strany veřejné správy  

R. Huneš uvedl přítomné do problematiky porušování Správního řádu týkající se lhůt při vyřizování 
příspěvku na péči a doplnil o Vyhláškou stanovené zákonné lhůty. Zároveň předložil statistické údaje, 
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které jednoznačně potvrzují, že tento problém je dlouhodobý a lhůty u některých žadatelů trvají na 
vyřízení až 5 měsíců. 
 
Na jednání SOK se dostavila: Ing. Martanová v 15:10 hod. Výbor byl usnášeníschopný v počtu 10 členů.  

 
H. Dufková Spoladore uvedla své zkušenosti z praxe a dodala, že celý problém tkví v nedostatku 
posudkových lékařů. 
J. Sýkorová souhlasí a poukazuje na vysoký věk posudkových lékařů a nedostatek nových, mladých 
lékařů. 
H. Dufková Spoladore vysvětluje z praxe celý proces řízení před podáním žádosti na OSSZ. 
J. Traore vidí problém stejně jako jeho kolegové. 
R. Huneš vyzývá členy komise k návrhům na možnost řešení tohoto problému a předkládá svůj návrh, 
kde vidí možnost zlepšení jít cestou ponechat konečné rozhodnutí o zdravotním stavu klientů 
sociálních zařízení na jejich kvalifikované zdravotní sestře a ošetřujícím lékaři. 
L. Kozlová – tento problém je celorepublikový a zároveň i legislativní. „Úhradovou vyhlášku“ č. 505 by 
museli změnit poslanci. Musel by se změnit disciplinární tým. Obává se, že to poslanci ale nemohou 
udělat, protože v našem případě se posuzuje zdravotní stav klienta a to sociální pracovnice – 
zdravotní sestry dělat nemohou. To může dělat pouze lékař. Dále vádí zkušenosti z praxe a souhlasí 
s ostatními, že u některých klientů se konečný posudek s přiznaným stupněm invalidity rozchází se 
skutečným zdravotním omezením klienta. Zjednodušenou cestu v procesu řízení pak vidí ponechat 
rozhodování na sociální pracovnici s praktickým lékařem. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       I. konstatuje 

      svou nespokojenost s lhůtami (překračující zákonné lhůty správního řádu) při vyřizování příspěvku na 

péči, což poškozuje fyzické i právnické pečující osoby; 
II. doporučuje 

hledat cesty k urychlení vyřizování posudkové činnosti, např. prostřednictvím praktických či jiných 

ošetřujících lékařů. 

Hlasování: 9/0/1  
       2/2022/SOK – 8 
 

  

3.  Informace – dotace JčK sociálním službám (příspěvkové organizace vs. korporát vs. NNO) 
Předseda požádal L. Kozlovou o uvedení do předloženého materiálu.  

L. Kozlová velice podrobně uvedla přítomné do principu přidělování dotací poskytovatelům sociálních 

služeb. Poskytovatelé sociálních služeb zařazení do krajské sítě mohou žádat prostřednictvím OK 

systému přes Jihočeský kraj o dotaci MPSV, které žádosti posoudí a rozdělí podle tzv. směrných čísel 

a pošle na kraj. Kraj následně rozděluj peníze dle krajské metodiky, přičemž prioritou kraje jsou 

pobytové sociální služby, následují sociální terénní služby a v poslední řadě jsou to služby odborného 

sociálního poradenství a ambulantní sociální služby. Jako informaci uvedla že v Jihočeském kraji je 356 

registrovaných poskytovatelů sociálních služeb a všichni žádali na rok 2022 o dotaci MPSV. 

K tomuto bodu následovala diskuze. 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       bere na vědomí 

       ústní informace k dotacím Jihočeského kraje týkající se sociálních služeb. 

       Hlasování: 10/0/0  

       3/2022/SOK – 8 

 

 

       4. Nepropustitelní“ /„neumístitelní“ / „problematičtí“ klienti sociálních služeb – situace v JčK, zkušenosti 
 P. Doubková  - OSOV před několika lety mapoval na celém území kraje (obcích, hl. ORP) podmínky a    
 problémy s umisťováním tzv. problematických občanů do sociálních služeb. Jedná s o občany, kteří žili   
 celý svůj život jiným, nestandartním stylem, jsou bez finančních prostředků a dostanou se do 
nemocnice, tam je zaléčí a nemocnice je pak nemá kam propustit. Tito lidé – klienti se těžko přizpůsobí 
jakémukoliv režimu a proto byla potřeba otevřít sociální zařízení, které bude zvládat chování těchto 
klientů. Takové bylo otevřeno ve Strakonicích a jeho kapacita se rozšiřuje dle poptávky. 
R. Huneš – uvedl zkušenosti z praxe a vyzval další k diskuzi. 
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L. Kozlová informovala o jednání s ředitelem Charit v Jihočeském kraji, který vnímá velice pozitivně 
potřebu takového zařízení, které by sloužilo pro potřeby právě těchto klientů, nějaký domov s minimální 
péčí. V Českých Budějovicích je jedno zařízení, které je plné. Proto kraj vstoupil do jednání s panem 
ředitelem Kohoutem z Charity JčK a společně pracují na strategii, jak pomoci a vyhovět těmto lidem, 
alespoň co se týká Č. Budějovic. 
Nakonec vyzvala kolegu Chovance, jako radního města České Budějovice a konstatovala, že touto 
problematikou by se pro město Č. Budějovice mělo zabývat město a ne kraj. 
T. Chovanec má na tuto problematiku 2 pohledy. Jeden je bezdomovství. Pro krizovou intervenci město 
nemá dostatečnou kapacitu. Druhý pohled je lidský, nenechat člověka na ulici. Poukazuje na problém 
fluktuace, tím i nárůstu lidí bez domova v Č. Budějovicích. Konstatuje myšlenku, aby se pak tímto 
problémem zabývala všechna města. 
L. Kozlová reaguje na T. Chovance a v podstatě s ním souhlasí, ale uvádí, že tento zásadní problém 
mají jen České Budějovice a Tábor. Poukazuje na Charitu v Praze, kde takový dům s minimální péčí 
mají a nestahují se tam osoby z jiných měst. Zdůrazňuje potřebu vybudování podobného azylového 
domu s minimální péčí.  
T. Chovanec v podstatě souhlasí a navrhuje jednat o možnostech rozšíření městské kapacity pro tento 
případ. 
R. Huneš – zmiňuje obsah vyhlášky, která částečně řeší problémy nepropustitelných. 
P. Doubková dodává zkušenosti s nemocnicí v Českých Budějovicích. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
Termíny schůzí SOK na 1. pol. r. 2O22 
R. Huneš přednesl návrh termínů na I. pololetí 2022 a požádal o námitky. Protože nebyly vzneseny, 
nechal o tomto bodu hlasovat. 
Termíny jednání SOK pro rok 2022: 25.01.; 08.03.; 19.04.; 07.06. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
bere na vědomí 
termíny schůzí SOK na 1. pol. r. 2O22 
Hlasování: 10/0/0 

       4/2022/SOK – 8 
 
 

Aktuální covidová situace 
K. Kotrbová podala všem přítomným pravidelný podrobný report o vývoji epidemie Covid 19 

v Jihočeském kraji.   Výklad doložila konkrétními čísly, prezentovanými grafy, které byly promítány v sále 

a budou nedílnou součástí zápisu. Údaje jsou porovnány s údaji v témže měsíci, ale předešlého roku. 

Informovala o proočkovanosti populace, testování, pracovní karanténě, hospitalizace nakažených 
koronavirem a nakonec zmínila i rozvolňovací opatření. 
I k tomuto bodu následovala diskuze.  
 
 
Volba místopředsedy SOK 
R. Huneš navrhuje jako místopředsedkyni paní Ing. Jaroslavu Martanovou a vyzval všechny členy 
komise k dalším návrhům. 
Protože další návrhy nebyly předloženy, předseda nechal o návrhu hlasovat. 
Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
navrhuje 
členku, Ing. Jaroslavu Martanovou na místopředsedkyni sociální komise. 
Hlasování: 10/0/0 

       5/2022/SOK – 8 
 

 
Různé: 
L. Kozlová informovala o rozpočtovém provizoriu pro sociální služby. Pokračovala informací o dotační 
komisi, která se sejde 7. února v budově KÚ a bude rozdělovat dle zmíněné metodiky finance 
jednotlivým poskytovatelům sociální péče. Pokud je o výši finanční částky, tak je to v podstatě stejné 
jako vloni, ale bez covidových odměn.  
P. Doubková dodává, že odeslání finanční částky záleží na podepsání smlouvy. 
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L. Kozlová upozorňuje na nešvar, který se stává čím dál častěji a to, že poskytovatelé volají a žádají 
peníze, ale nepodepsali smlouvu, která u nich leží třeba 3 týdny. Apeluje na členy komise, pokud se 
k nim dostane takovýto dotaz, aby se nejdříve pozeptali na podepsání a odeslání smlouvy z jejich 
strany. 
J. Traore – dotaz financování nových služeb? 
P. Doubková – pokud není schválený rozpočet, není možné se bavit o financování nově vzniklých 
sociálních služeb. 
J. Martanová – navazuje na návrh předsedy zabývat se další tématikou a navrhuje zařadit do jednání 
SOK : Informace MPSV – ÚP k poskytovaným dávkám a příspěvkům občanům v rámci POMOC 
V HMOTNÉ NOUZI. 
R. Huneš – souhlasí a žádá tajemnici o zařazení tohoto bodu na příští jednání + pozvat kompetentní 
osobu z Úřadu práce v ČB. 
 
  
Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za aktivní účast a připomněl termín dalšího jednání,  
8. března 2022, opět od 15 hodin. 
 
Jednání bylo ukončeno v 16:45 hodin. 
 

      Zapsala: Mirka Bodláková 

      Schválil:  PhDr. Robert Huneš, MBA 


