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 Sociální komise 
 Rady Jihočeského kraje 

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

 
       České Budějovice, dne 08.03.2022 

 
Zápis č. 9/2022 

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 08.03. 2022 od 15:00 hod. 
  
 
Přítomni: předseda komise – PhDr. Mgr. Robert Huneš, MBA 
                 členové komise –  Jaroslava Sýkorová, Ing. Miroslav Nosek, Dana Tobiášková,  
                 Mgr. Tomáš Chovanec,  Mgr. Věra Korčaková, Mgr. Bronislava Šimsová 
 
On line připojených:  Mgr. Jusúf Traore, doc. MUDr. Kvetoslava Kotrbová, Ph.D. 
 
Omluveni: Hana Dufková Spoladore, Ing. Jaroslava Martanová 
  
Hosté: doc. Ing. Lucie Kozlová, Ph.D.– náměstkyně hejtmana pro sociální oblast, Mgr. Pavla Doubková 
- vedoucí odboru OSOV, Mgr. Yvona Pražáková, vedoucí oddělení nepojistných sociálních dávek , 
Úřad práce v Českých Budějovicích, Bc. Jan Kotisa, specialista HMN Úřad práce v  Českých 
Budějovicích 
 
s tímto programem: 
 

1. Schválení programu 9. jednání SOK (R. Huneš) 

2. Sociální dávky na bydlení a dávky pro uprchlíky – Mgr. Yvona Pražáková, vedoucí vedoucí   
      oddělení nepojistných sociálních dávek, Úřad práce v  Českých Budějovicích, Bc. Jan  
      Kotisa, specialista HMN Úřad práce v  Českých Budějovicích 
3.    Plán činnosti SOK na rok 2022 (R. Huneš) 

4.    Krize na Ukrajině  

Aktuální stav pomoci v JčK – ústní informace (L. Kozlová, P. Doubková) 

Připravovaná opatření v JčK  - ústní informace (L. Kozlová, P. Doubková) 

Možnosti další pomoci s ohledem na očekávanou migraci – co může komise a JčK udělat (R. 
Huneš) 

 5.  Covid 19 – aktuální informace, stav, výhled, opatření (K. Kotrbová) 
 6.  Různé 

 

1. Zahájení a odsouhlasení programu na 9. jednání komise 

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

je přítomno 7, dva členové jsou připojeni on-line a dvě členky jsou omluveny. SOK je usnášení schopná 

v počtu 9 členů. 

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

nechal o programu jednání hlasovat: 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   
schvaluje  
program pro 9. jednání komise. 
Hlasování: 9/0/0 

      6/2022/SOK – 9 
       
      R. Huneš ještě jednou přivítal vedoucí odd. NSD – KrP, ÚP v Českých Budějovicích, Mgr. Yvetu 

Pražákovou a jejího kolegu, specialistu HMN, ÚP Č. Budějovice, Bc. Jana Kotisu a požádal je o  
prezentaci v oblasti sociálních dávek na bydlení a dále dávek pro uprchlíky. 
  

2. Sociální dávky na bydlení a dávky pro uprchlíky  
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H. Pražáková s J. Kotisou se ujali slova a podrobně seznámili přítomné se sociální tématikou. 

Uvedli, že systém pomoci v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Je moderní formou pomoci osobám s nedostatečnými 

příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních 

potřeb. Je jedním z opatření, kterými Česká republika bojuje proti sociálnímu vyloučení.    

Podmínky pro přiznání dávek pomoci v hmotné nouzi jsou uvedeny v právním předpise 

Úřadu práce České republiky. Uvedený zákon vymezuje situace spojené s nedostatečným 

zabezpečením základní obživy, bydlení a mimořádnými událostmi. Napomáhá řešení 

některých nárazových životních situací. Nedílnou součástí pomoci v hmotné nouzi je sociální 

práce s klienty. V oblasti pomoci v hmotné nouzi plní v rámci sociální práce některé úkoly 

rovněž pověřené obecní úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní  úřady. 

Dávkami, kterými se řeší pomoc v hmotné nouzi, jsou:   

1. příspěvek na živobytí 

2. doplatek na bydlení 

3. mimořádná okamžitá pomoc . 

Dle přání členů SOK se zaměřili nejvíce na příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory, 

který byl v lednu 2022 novelizován. Jedná se o rozšíření nároku o podnájemní vztahy, služebnost, 

vlastníky nemovitostí, dále vlastníky nemovitostí určených pro rodinou a individuální rekreaci. Vysvětlili 

co se rozumí příspěvkem na bydlení, kdo je oprávněná osoba v hmotné nouzi a jaká osoba není. Poté 

vysvětlili technický proces přiznání dávky na bydlení a to od podání žádosti až po její schválení a 

výplatu finanční částky oprávněné osobě. H. Pražáková dodala některé příklady z praxe.  

Druhá dávka pomoci v hmotné nouzi příspěvek Doplatek na bydlení řeší nedostatek příjmu 

k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně 

příspěvku na bydlení ze systému státní sociální podpory.  

Dávka je poskytována vlastníku užívajícímu byt, nebo jiné osobě, která užívá byt na základě 

smlouvy, rozhodnutí, nebo jiného právního titulu.  

Dávku lze také poskytnout vlastníku stavby pro individuální či rodinnou rekreaci, která 

splňuje zákonem dané stavebně technické standardy kva lity bydlení. 

Zákon o pomoci v hmotné nouzi pamatuje i na specifické situace spojené s  bydlením. 

V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v  hmotné nouzi doplatek na 

bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek  do ubytovacího zařízení 

a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného 

prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v  pobytových 

sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné by dlení). 

Podmínkou nároku na doplatek na bydlení je získání nároku na příspěvek na živobytí. Zákon 

umožňuje poskytnout doplatek na bydlení (s přihlédnutím k  celkovým sociálním a 

majetkovým poměrům), i v případě, že příspěvek na živobytí nebyl přiznán z důvodu, že 

příjem osoby a společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby a společně 

posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek částky živobytí osoby a společně 

posuzovaných osob. Zvláštní pozornost pak věnovala H. Pražáková pojmu náklady na bydlení a 

náklady další (dodávka tepla, teplé vody, plyn, elektrika, odvoz komunálního odpadu, náklady na 

pevná paliva, vodovody, vodárny, společný výtah, společné prostory = společná režie). 

O dávkách pomoci v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je příslušné  krajské pobočky ÚP ČR. 

J. Kotisa kolegyni doplnil o výklad jednorázové dávky a dávky mimořádné okamžité pomoci.  

K aktuální situaci navázal p. Kotisa na sociální dávky pro uprchlíky z  Ukrajiny. 

Zaměstnanci ÚP ČB drží poradenskou službu  přímo na KACPU, kde příchozím uprchlíkům 

poskytují veškeré potřebné informace a od 9. 3. 2022 budou s  uprchlíky vyplňovat rovnou 

tiskopis Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc  z důvodu vážné újmy na zdraví. Žádosti 

jsou schopni vyřídit nejpozději do druhého  dne a hned na pokladně obdrží žadatel finanční 

dávku v hotovosti. Zájmem Úřadu práce ČR je poskytnout uprchlíkům pomoc co nejrychleji, 

proto je potřeba, aby byla žádost vyplněna kompletně a aby byly doloženy všechny potřebné 

podklady pro vyhodnocení dávky .  
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Kromě uvedené dávky Mimořádné okamžité pomoci z  důvodu vážné újmy na zdraví lze 

poskytnout sociální dávku na mimořádné výdaje (např. poplatek, nový OP, výpomoc po 

obstaveném bankovním účtu apod).  

 

Zaměstnanci ÚP ČB spolupracují se zaměstnavateli společností a pracovními agen turami, 

hledají se vhodná pracovní místa s pracovním poměrem na dobu neurčitou  pro uprchlíky. 

Všechny pracovní formality s  nimi vyřizují všechna kontaktní pracoviště ÚP v  celém Jč. kraji. 

 

K tomuto tématu se rozvinula obsáhlá diskuze, do které se aktivně zapojili všichni členové 

komise. Na otázky odpovídala H. Pražáková. 

 

Po diskuzi informoval předseda komise hosty z  ÚP o problému zdlouhavého řízení 

v rozhodovacím procesu u Příspěvku na péči  pro seniory v pobytových sociálních zařízení a 

požádal v tomto směru o spolupráci v  intervenci na ministerstvu. Sociální komise navrhuje 

řešit tento problém vynecháním úkonu posudkovým lékařem tak, že by postačovalo 

posuzování žádosti praktického lékaře. 

H. Pražáková spatřuje tento problém nejen ve zdlouhavém posuzování zdravotního stavu 

klienta vedoucím lékařem (lékařů je málo) a nabízí svoji pomoc tím, že pokud se takovýto 

případ vyskytne, bude ráda za informaci a bude případ sledovat až do samotného vyř ízení. 

Je nutné ale dbát, aby klient měl svoji zdravotní kartu úplnou a v  pořádku. Stává se, že 

vedoucí lékař nemá zprávy o lékařských vyšetření klienta  od různých lékařů specialistů, 

protože je klient do karty nedodal  a proto je musí obtížně shánět. Bez potřebných informací 

nelze zdravotní stav pacienta – klienta posoudit. Tím se doba vyřízení prodlužuje nejvíce.  

 

Poté předseda poděkoval hostům z  ÚP ČB a pokračoval bodem č. 3. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 

 3.  Plán činnosti SOK na rok 2022 
Předseda předložil a okomentoval materiál určený pro RK a požádal členy o připomínky. Žádné 

připomínky nebyly vzneseny a proto dal hlasovat. 

K tomuto bodu následovala diskuze. 

Sociální komise Rady Jihočeského kraje   

       schvaluje 

       Plán činnosti Sociální komise Rady Jihočeského kraje na rok 2022. 

       Hlasování: 9/0/0  

       7/2022/SOK – 9 

 

4.    Krize na Ukrajině  

        - Aktuální stav pomoci v JčK – ústní informace  

        - Připravovaná opatření v JčK  - ústní informace  

               - Možnosti další pomoci s ohledem na očekávanou migraci 

      Slova se ujala náměstkyně hejtmana pro sociální oblast v Jihočeském kraji. Přítomným sdělila, že kraj 

      na vzniklou situaci zareagoval velice rychle a kompletně zařídil profesionální řídící centrum (KACPU) 

pro uprchlíky v prostorách českobudějovického letiště, kde jsou jednotlivci odbavování ve všech 

směrech. 

Na místě je vyřizována tato základní administrativa, tj. registrace cizinců k pobytu (cizinecká policie), 

Speciální vízum pro uprchlíky, zdravotní pojištění - bezplatné veřejné, hygienicko – epidemiologické 

posouzení příchozích, ubytování (pokud nemají sami již zajištěno), psychologická pomoc, sociální 

dávky - žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné újmy na zdraví. Takže je tam 

zastoupení Policie ČR, cizinecké policie, ÚP ČB, KHS, Charita, zaměstnanci KÚ ČB,  Hasiči, zkrátka 

jsou tam všichni, kteří jsou potřební pro uprchlíky k tomu, aby si mohli vyřídit všechny formality 
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potřebné pro pobyt v ČR na jednom místě. Objekt na letišti byl vybrán z důvodů dostatečné kapacity 

haly a především dostatečnému zázemí, jako jsou například parkoviště či toalety. Pracovníci KACPU 

zajistí pro přijíždějící uprchlíky z Ukrajiny jejich roztřídění, vyřízení příjezdové procedury s cizineckou 

policií a speciálního dlouhodobého víza. Hygienici pak provedou krátké hygienicko – epidemiologické 

posouzení příchozích. Zajištění ubytování uprchlíků, kteří jej nemají, mají v letištní hale na starosti 

jihočeští hasiči. Ti jim střechu nad hlavou pomohou nejen zprostředkovat, ale zajistí i dopravu do 

tohoto ubytování. Pozitivně kvitovala přítomnost i zaměstnanců úřadu práce a jejich pomoc uprchlíkům 

s vyřízením všech potřebných formalit potřebných na přidělení sociálních dávek a dále 

zprostředkování pracovních míst. 

Paní náměstkyně upozornila na skutečnost, že kraj spolupracuje s Potravinovou a nábytkovou bankou 

a je tedy připraven nabídnout uprchlíkům i tuto pomoc. Kraj připravuje pro další migranty z Ukrajiny, 

z poválečných míst náhradní a i dočasné ubytování v objektech, které měly sloužit pro sociální oblast. 

Jedná se o velký sociální projekt v obcích Pístina a Budíškovice, kde je kapacita cca 140 + 70 míst, 

zejména pro matky s dětmi. 

L. Kozlová dále informovala přítomné, že v souvislosti s válečným stavem na Ukrajině a 

předpokládaném nárůstu přílivu uprchlíků z této země, připravuje kraj nový rozpočet a hledá finanční 

rezervy na rok 2022.  V každé gesci se dají najít zbytné výdaje a dochází k velkým škrtům, aby byla 

rezerva co největší. Ředitelé PO musí s touto situací počítat také a hledat i ve svých svěřených 

sociálních zařízení rezervy.  Na závěr poděkovala všem, kteří se zúčastňují aktivně v humanitární 

pomoci pro Ukrajinu a uprchlíky a požádala členy SOK, aby v rámci své spolupráce s obcemi kladli 

důraz na nutnost koordinace jednotlivých aktivit. Pro objasnění uvedla příklady z praxe. 

V. Korčaková pozitivně kvituje on-line porady kraje se starosty obcí a měst. Jsou to velice důležité 

informace a pomoc. 

K tomuto tématu následovala aktivní diskuze, do které se zapojili opět všichni členové komise. Na 

otázky odpovídali R. Huneš, L. Kozlová, P. Doubková a K. Kotrbová. 

 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
5.  Covid 19 – aktuální informace, stav, výhled, opatření 
K. Kotrbová navázala na předchozí témata a informovala přítomné o epidemiologické situaci na 
Ukrajině. Ve spojitosti v velkým přísunem uprchlíků z Ukrajiny, kteří nejsou očkováni, vyslovila velké 
obavy z šíření nakažlivých závažných onemocnění a pokračovala s jejich proočkovaností nejen na 
Covid 19, ale i na všechny další, u nás zcela běžná, očkování jak dospělých, tak i dětí. Upozornila, že 
Ukrajina patří ve světovém žebříčku k zemím s vysokým výskytem onemocnění tuberkulózy, HIV, HIV 
s tuberkulózou (je to onemocnění patřící mezi multirezistentní kmeny), spalničky, zarděnky, příušnice. 
Zvlášť pak upozornila na poliomyelitidu, která v ČR se už vůbec nevyskytuje díky očkování. Jedná se 
o virové přenosné onemocnění. Poliovirus je neobalený RNA virus způsobující infekční 
onemocnění dětskou obrnu. U nás se tento virus od r. 1961 se vůbec nevyskytuje.  
 
Pro jednotlivá onemocnění použila paní ředitelka srovnávací tabulku: 
 
Onemocnění           Ukrajina výskyt                             ČR  výskyt  
název                      případů onemocnění                     případů onemocnění 
                                na 100 obyvatel                             na 100 obyvatel 
_______________________________________________________________ 
Tuberkulóza                    77                                             5 
 
 
Tuberkulóza 
(multirezistentní kmeny)     4 490                                            8 

HIV s tuberkulózou      5 800                                            8 
HIV v porovnání s výskytem v ČR je na Ukrajině 16x  
Spalničky                   100 000 – úmrtnost velice vysoká (dospělí i děti). Zavlečeno i do ČR – u nás 
jsou děti i dospělí proočkovaní. 
Černý kašel   -  na UK je opět mizivá proočkovanost, v ČR se díky očkování nevyskytuje vůbec. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Virus
https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Btsk%C3%A1_obrna
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Virus hepatitida B - Akutní onemocnění způsobuje zánět jater, zvracení, žloutenku a vzácně smrt. 
Chronická hepatitida B může nakonec způsobit jaterní cirhózu a hepatocelulární karcinom – smrtelné 
onemocnění s velmi špatnou reakcí na dostupné druhy chemoterapie.  
 
K. Kotrbová znovu upozornila, že všem INFEKCÍM lze předcházet preventivním očkováním a dodala, 
že v ČR je proočkovanost splněna u všech, ale na Ukrajině velice nízká a proočkovanost na Covid 19 
dosahuje pouze 30%. Výskyt tohoto onemocnění je na UK rovněž veliký. 
 
K. Kotrbová upozornila na skutečnost, že uprchlíci nejsou proočkovaní a je tedy nutné je proočkovat 
dříve, než děti nastoupí do předškolních zařízení a škol a rodiče do práce. Zde hrozí velká 
pravděpodobnost šíření nakažlivých onemocnění mezi občany ČR. 
 
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 
coronavirem a nakonec zmínila i rozvolňovací opatření. 
Na závěr uvedla, že některé společnosti testují svoje zaměstnance dobrovolně pořád dál a tím 
předcházejí šíření nákazy onemocnění Covid 19. 
 
Následovala rozsáhlá diskuze všech přítomných i on-line připojených. Na otázky odpovídala K. 
Kotrbová. 
 
T. Chovanec – má obavy o šíření onemocnění coronavirem ve školách a dotazuje se, jak se přistupuje  
anebo bude přistupovat ve školství k dětem z Ukrajiny, kteří nebudou očkovány anebo nebudou 
schopny doložit doklad o očkování? 
K. Kotrbová – bohužel od hlavní hygieničky dosud neobdrželi žádné „noty“, jak by se mělo v této době 
postupovat a uvádí svoje stanovisko. Podle hygienických podmínek musí být všechny děti, než nastoupí 
do školy, naočkovány. V případě, že nedoloží očkování, bude se k nim přistupovat jako k neočkovaným. 
Zároveň upozorňuje i na případy, kdy dítě je očkováno, ale neúspěšně a tím šíří nemoci v kolektivu dál.  
Očkování dětí z Ukrajiny je běh na dlouhou trať, neboť u některých vakcín je potřeba více dávek s delším 
časovým odstupem. 
 
K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 
 
 
 
Závěr: R. Huneš poděkoval všem členům za aktivní účast a připomněl termín dalšího jednání,  
19. dubna 2022, opět od 15 hodin. 
 
Jednání bylo ukončeno v 17:00 hodin. 
 

      Zapsala: Mirka Bodláková 

      Schválil:  PhDr. Robert Huneš, MBA 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDloutenka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jatern%C3%AD_cirh%C3%B3za
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hepatocelul%C3%A1rn%C3%AD_karcinom&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Chemoterapie

