Zápis z jednání
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 4/2020
konaného dne 19. 6. 2020
Přítomni:
1. Petr Krčál (předseda)

6. Jiří Hormandl

2. Marie Bohuslavová

7. Kamil Vejvoda

3. Pavla Kučerová

8. Drahoslav Oulehla

4. Petr Kotting

9. Milan Mokrý

5. Bohuslav Kocián

10. Jiří Bína (tajemník)

Nepřítomni (omluveni):
1. Petr Běhunek

4. Zdeňka Marková

2. Miloš Hrůza

5. Jan Tourek (místopředseda)

3. Vítězslav Schrek

6. Pavla Krejzlová

Hosté:
1. Zuzana Jentschke Stőcklová (náměstkyně
ministryně práce a sociálních věcí)
3. Švarcová Věra (OSV)
2. Pavel Franěk (náměstek hejtmana)
Program:
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
2. Čerpání evropských prostředků v současném plánovacím období – realizované
a připravované projekty
3. Financování sociálních služeb v roce 2020 – dosavadní vývoj a výhled
4. Diskuze, různé
5. Závěr
Jednání Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina č. 4/2020 dne
19. 6. 2020 se uskutečnilo jako výjezdní v Domově Jeřabina Pelhřimov, příspěvkové organizaci.
1. Zahájení, schválení programu, schválení zápisu, kontrola úkolů
Petr Krčál, předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina,
přivítal všechny přítomné a hosty. Dle počtu přítomných členů konstatoval, že je komise
usnášeníschopná. Přednesl návrh programu jednání, který byl 9 hlasy schválen. K zápisu
z minulého jednání nebyly vzneseny žádné připomínky a byl přítomnými členy schválen.
Petr Krčál přivítal náměstkyni ministryně práce a sociálních věcí Zuzanu Jentschke Stőcklovou,
1. náměstka hejtmana pro oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Pavla
Fraňka a vedoucí odboru sociálních věcí Věru Švarcovou.
V úvodu Petr Krčál poděkoval členům komise a hostům za velice odbornou práci v celém
volebním období. Dále ocenil práci v sociálních službách v době šíření onemocnění COVID-19.
Petr Krčál provedl rekapitulaci stavu řešení úkolů z minulého jednání komise.

Jiří Bína se vyjádřil k možnosti centrálního nákupu ochranných pomůcek pro zařízení sociálních
služeb. Probíhá řešení systému nákupu centrálně přes odbor analýz a podpory řízení.
Příspěvkové organizace budou informovány. Rezerva ochranných pomůcek je připravena.
Pokud by v některém ze zařízení sociálních služeb došlo k výskytu onemocnění COVID-19, je
možno ochranné pomůcky z vytvořené rezervy poskytnout.
K dořešení finančního ohodnocení zdravotních sester pracujících v pobytových sociálních
službách Jiří Bína uvedl, že bude pravděpodobně upravena hodnota bodu za úhradu.
U některých organizací toto nemusí být kryto. Bylo domluveno, že do konce července bude dáno
doporučení, jak postupovat v této záležitosti v naších příspěvkových organizacích.
Jiří Hormandl k ohodnocení zdravotních sester informoval, že toto má být údajně řešeno
kompenzační vyhláškou. Problém je v tom, že je to rozděleno na všechny zdravotní pojišťovny
určitými poměry. V případě jedné pojišťovny dosáhne zařízení v průměru na 70 % finančních
prostředků.
Zuzana Jentschke Stőcklová uvedla, že je v tuto chvíli v meziresortním připomínkovém řízení
kompenzační vyhláška, a že již byla připomínkována. V tuto chvíli je Ministerstvem zdravotnictví
uvažováno o vypsání speciálního dotačního titulu, který by byl určen pouze zdravotnímu
personálu v sociálních službách (pouze ve fázi úvah). V nejbližších dnech bude vypsána druhá
výzva, která se týká provozu a vícenákladů, které měly sociální služby s covidovou dobou.
Uvažováno je ještě o jedné výzvě na odměny, nebo o jejím prodloužení. Zuzana Jentschke
Stőcklová poděkovala pracovníkům v sociálních službách, starostům a krajům za odvedenou
práci. V ČR bylo ukázáno, že se v těchto situacích umíme zachovat, a že náš systém je velmi
dobře fungující.
Pavel Franěk poděkoval členům za čtyři roky jejich činnosti v sociální komisi. Dále poděkoval
všem pracovníkům v sociálních službách.
Věra Švarcová se připojila k poděkování a uvedla, že pro odbor sociálních věcí je sociální
komise velmi důležitým partnerem. Poděkovala Zuzaně Jentschke Stőcklové a Ministerstvu
práce a sociálních věcí za spolupráci. Dále poděkovala všem poskytovatelům sociálních služeb
za velmi dobré fungování v covidové době. Předložila návrh na shrnutí informací a zkušeností
z covidové doby např. na příštím jednání komise.
Členové sociální komise měli možnost v následné diskusi zhodnotit činnost sociální komise
v celém volebním období. V diskusi zaznělo poděkování pracovníkům Kraje Vysočina a odboru
sociálních věcí za práci, kterou odvedli v celém covidovém období.
2. Čerpání evropských prostředků v současném plánovacím období – realizované
a připravované projekty
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Odbor sociálních věcí v současné době realizuje celou řadu projektů financovaných z prostředků
EU. Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál Kspp-04-2020-02, př. 1
obsahující projekty v oblasti transformace pobytových sociálních služeb a výstavbu domácností
pro Domov ve Věži. Jedná se o investiční výstavbu v poměrně velkém rozsahu a o významný
objem finančních prostředků, který kromě zlepšení infrastruktury pro poskytování sociálních
služeb přináší i významnou finanční pomoc kraji. V podkladovém materiálu Kspp-04-2020-02,
př. 2 jsou uvedeny další projekty odboru sociálních věcí. Ukončovány jsou nyní projekty Učit se
společně a růst individuálně a Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových
sociálních služeb v Kraji Vysočina. Po jejich ukončení bude pro zájemce k dispozici zpráva
o jejich výsledcích.
Číslo jednací:
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Věra Švarcová postupně okomentovala stěžejní projekty realizované odborem sociálních věcí.
Jiří Hormandl se vyjádřil k projektu sociálně zdravotního pomezí, zejména k zapojení lékařů
konkrétních oddělení nemocnic, s nimiž je v některých případech problematická spolupráce.
Uvedl, že se například v případě Huntigtonovi choroby podařilo situaci zlepšit dobrým
informováním zdravotnických pracovníků.
Usnesení 019/04/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o projektech, které z prostředků EU a státního rozpočtu realizuje odbor sociálních věcí
dle materiálů Kspp-04-2020-02, př. 1 a Kspp-04-2020-02, př. 2.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
3. Financování sociálních služeb v roce 2020 – dosavadní vývoj a výhled
Členové komise obdrželi s předstihem podkladový materiál.
Zuzana Jentschke Stőcklová k financování sociálních služeb na letošní rok a příští roky uvedla,
že v současné době se s Ministerstvem financí sestavuje rozpočet pro příští rok. Ze strany
Ministerstva financí bude na všechny resorty tlak na různé úspory. V letošním roce bylo na
sociální služby vyčleněno 18,6 mld. Kč (plus 5,2 mld. Kč dodatečně vyčleněných na covidovou
situaci). Pro příští rok je počítáno s odhadem 19,5 mld. Kč a každoročně je odhad o 1 mld. Kč
výše. Původně bylo počítáno s novelou zákona o sociálních službách od roku 2021, která by
měla měnit systém financování sociálních služeb. Již v tuto chvíli se ví, že se toto nepodaří.
Návrh nové účinnosti novely je od roku 2022. Změna financování by tedy měla fungovat od roku
2023. Stále je fáze vyjednávání o této novele zákona o sociálních službách. Snahou je, aby
v novele bylo financování každoročního nárůstu nových sociálních služeb. V novele se také
upravuje příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, a navýšení příspěvku na péči v I. stupni u všech
druhů u dospělých osob na 2 tis. Kč. MPSV není v současné době příliš nakloněno zvyšování
plateb v úhradové vyhlášce. Do zákona o sociálních službách se dává valorizace
(s Ministerstvem financí je diskutováno od čeho odvíjet - dle jakých pravidel). V příštím roce se
počítá s individuálními projekty. Ve fázi vyjednávání je, aby v dalším operačním programu bylo
financování určitých druhů sociálních služeb i pro seniory. S Ministerstvem zdravotnictví jsou
připravovány různé plány pro další možné epidemie.
Jiří Bína sdělil, že s příspěvkovými organizacemi jsou projednány jejich rozpočty, které již
zohledňují dopady opatření přijímaných v rámci nouzového stavu v souvislosti s pandemií
Covid-19. Rozpočty na rok 2020 jsou u většiny příspěvkových organizací sestaveny jako
nevyrovnané. Celková odhadovaná ztráta činí 63 043 tis. Kč a je způsobena několika faktory navýšených platových tarifů, financování rozšířených kapacit, a to zejména pobytových služeb
pro seniory. Další důležitou okolností je skutečnost, že již v roce 2019 byl příspěvek na provoz
pro příspěvkové organizace jednorázově navýšen na 112 mil. Kč, protože financování z MPSV
nebylo ani v loňském roce dostatečné. Schválený rozpočet na rok 2020 nezahrnuje toto
jednorázové navýšení a obsahuje částku necelých 75 mil. Kč. V souvislosti s onemocněním
Covid-19 došlo k výpadku některých příjmů z důvodu nenaplněné kapacity a zároveň se navýšily
náklady na některá protiepidemiologická opatření, u nichž ale finanční dopad na organizace
zásadním způsobem snížilo zásobování z kraje. V průběhu druhého pololetí však organizace
počítají s pořizováním pomůcek a dezinfekce v rámci provozních výdajů. Tyto dopady možná
zmírní dotační tituly zaměřené na řešení důsledků pandemie, které připravuje např. MPSV. Pro
rok 2021 bude klíčové zajištění financování pro služby, které Kraj Vysočina dlouhodobě platil
z prostředků EU, a tyto prostředky nejsou pro rok 2021 k dispozici.
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Petr Krčál pohovořil o výrazném stárnutí populace a s tím spojené potřebě navýšení kapacit
v pobytových sociálních službách. Financování v sociálních službách bude mít vzestupnou
tendenci. Této problematice se věnuje jak MPSV tak i Kraj Vysočina.
Usnesení 020/04/2020/Kspp
Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
bere na vědomí
informaci o financování sociálních služeb v roce 2020 dle materiálu Kspp-04-2020-03 a trendech
na roky 2021 až 2023.
Usnesení bylo přijato 9 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).
4. Diskuze, různé
Zuzana Jentschke Stőcklová informovala o věcech, které MPSV v posledních dvou až třech
měsících odpracovalo směrem k různým oblastem v rámci ČR:
- Spuštění programu „Antivirus“ (program k ochránění zaměstnanosti);
- Změna ošetřovného na dobu covidovou;
- Tzv. mimořádná okamžitá pomoc (dávka pro okamžitou finanční pomoc);
- Odklad pojistného placeného zaměstnavatelem;
- V současné době se finišují některé zákony:
o zákon o tzv. náhradním výživném (účinnost od 1. 7. 2021);
o zákon o sociálních službách;
o zákon o sociálně právní ochraně dětí;
o zákon o jeslích (zajištění jistoty financování);
o důchodová reforma (v tuto chvíli pozastavena);
o předčasný odchod do důchodu pro tzv. náročné profese.
V následné diskusi bylo řešeno zejména téma odměn pro zdravotnický personál v sociálních
službách a dofinancování sociálních služeb z rozpočtu kraje (výhledově ke konci roku). Na
základě dotazu uvedla Zuzana Jentschke Stőcklová, že v nejbližších měsících proběhne výzva
pro osoby postižené poruchami autistického spektra. Pokud zbydou finanční prostředky z této
výzvy, tak budou přealokovány na další menší projekty (např. výtahy, vybavení domovů).
Petr Krčál uvedl, že členové komise měli možnost seznámit se v rámci výjezdních zasedání
s fungováním různých sociálních zařízení v Kraji Vysočina. Poděkoval členům komise a hostům
za jejich práci.
Pavel Franěk v závěru zasedání poděkoval Zuzaně Jentschke Stőcklové za spolupráci mezi
MPSV a Krajem Vysočina. Předsedovi komise a členům poděkoval za jejich činnost v celém
volebním období.
Termín příštího zasedání komise byl stanoven na pátek 14. srpna 2020, od 10.00 hodin.
5. Závěr
Předseda poděkoval přítomným za účast a ukončil jednání.
Mgr. et Bc. Petr Krčál
předseda Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Mgr. Jiří Bína
tajemník Komise sociální a pro oblast protidrogové politiky Rady Kraje Vysočina
Zpracovala a zapsala Lenka Matysová dne 26. 6. 2020.
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