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Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Vážená paní magistro,
dne 13. 10. 2020 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 13. 10. 2020, v níž požadujete
poskytnutí následujících informací:

1)
Je porušením nějakého zákazu vydaného v gesci Vašich odborů či upravujícího Vaši činnost, pokud se
tyto modelové rodiny dohodnou, že svým potřebným příslušníkům nasmlouvají každému dva asistenty sociální
péče, přičemž každý ze dvou nasmlouvaných asistentů sociální péče bude smluvně zavázán starat se o oba
potřebné příslušníky, společně pro své potřebné příslušníky pronajmou na nemovitostním trhu pokoj, kde se tito
asistenti budou v péči o ně střídat či spolu v péči kooperovat dle vlastní dohody či dohody se zákonnými zástupci
potřebných osob?
2)
Je možno již považovat za sociální službu vyžadující registraci situaci, kdy se několik rodin sdruží např.
ve spolku nebo i neformálně, v zájmu nejvyšší možné kvality péče o své potřebné příslušníky, tyto své potřebné
příslušníky sestěhují ze své vůle do společných prostor, kde v koordinaci s jim nasmlouvanými asistenty sociální
péče zajišťují o tyto své příslušníky (nemyslím potřebné osoby z okruhu mimo tyto rodiny, ale výlučně příslušníky
těchto rodin), společnou péči (vaření stravy, úkony hygieny, atd.)?
3)
V závislosti na dotazu 2) se chci zeptat, jestli je nějak interními normami regulované, zda například dvě
rodiny ještě kooperovat při péči o své potřebné příslušníky mohou, ale tři již nikoli, kooperovat mohou, ale
společné bydlení potřebných příslušníků již možné bez registrace k sociální službě není, případně společné vaření
stravy či jakýkoli jiný parametr, případně jak jsou nastaveny a limitovány hranice takové spolupráce či zda tato
kooperace bez registrace k sociální službě prostě možná není a společné zajišťování péče o potřebné osoby je
vždy registrovanou sociální službou?
4)
Je-li nastíněná kooperace při péči, aniž by šlo o registrovanou sociální službu, možná, podléhá tato
nějakým regulativům, např. oznámení Vašemu úřadu, technickým či odborným omezením?
5)
Jaké jsou aktuálně (k Vámi určenému datu) a průměrně volné ubytovací kapacity v registrovaných
zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro seniory“ a jaké jsou aktuálně a průměrně volné ubytovací kapacity
v registrovaných zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a jaké jsou
aktuálně a průměrně volné ubytovací kapacity v registrovaných zařízeních sociálních služeb typu „domovy se
zvláštním režimem“ ve Vašem kraji?
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6)
Není-li aktuálně či obvykle možné okamžité umístění každého zájemce o poskytnutí sociální pobytové
služby v zařízeních sociálních služeb typu „domovy pro seniory“ anebo „domovy pro osoby se zdravotním
postižením“ anebo „domovy se zvláštním režimem“ ve Vašem kraji, jaké jsou obvyklé čekací doby na umístění
v takových zařízeních?
K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1) dle ustanovení § 82a a § 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ZSS) je mimo jiné v gesci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje výkon
kontroly plnění podmínek stanovených pro registraci, příp. kontrola u fyzických a právnických osob, kterým
nebylo vydáno rozhodnutí o registraci a tuto činnost přesto provozují. Oblast poskytování pomoci asistentem
sociální péče je upravena ustanovením § 83 ZSS, kterou je dle ustanovení § 29 ZSS kompetentní kontrolovat
krajská pobočka úřadu práce.
ad 2) V zájmu nejvyšší možné kvality péče o zranitelné osoby nelze v žádném případě tolerovat, a tudíž
poskytovat sociální služby, kdy poskytovatel neplní podmínky pro registraci dle ZSS. Vámi pouze obecně
popisovaná situace a činnosti vykazují určité znaky, které by mohly nasvědčovat poskytování sociální služby bez
oprávnění. Avšak pro rozhodnutí registrujícího orgánu, zda se o sociální službu jedná či nikoliv je třeba znát vždy
podrobnější souvislosti, zpravidla šetření v místě a současně se opírat v dané věci o součinnost a vyjádření
dalších správních orgánů či institucí. Cílem tohoto konání správního orgánu je ochrana osob sociálně
zranitelných. Neznáme však konkrétní situaci, která je Vámi řešena a nelze se obecně vyjadřovat ke konkrétní
pomoci, péči či situaci.
ad 3) Registrační orgán Krajského úřadu Jihočeského kraje nemá interní normy pro regulaci situací uváděných
ve Vašem dotazu. V rámci případného správního řízení je vždy postupováno individuálně, se znalostí věci a za
spolupráce dalších orgánů či institucí. Není podstatné, zda kooperují dvě, tři či jiný počet rodin. Neznáme však
konkrétní situaci, která je Vámi řešena a nelze se obecně vyjadřovat ke konkrétní pomoci, péči či situaci.
ad 4) Kdo může být poskytovatelem péče je uvedeno v ustanovení § 7 odst. 2 ZSS, kdy jsou následně
stanovené podmínky jak pro poskytovatele služeb, tak pro osoby blízké a také asistenta sociální péče. Způsob
poskytované pomoci, a to zda odpovídá i rozsah této pomoci a zda je zaměřena na základní životní potřeby, je
předmětem kontroly při využívání příspěvku na péči, kdy tyto kontroly jsou v kompetenci úřadu práce.
ad 5) Osoby se zdravotním postižením mohou v Jihočeském kraji využít nabídku kapacit domovů pro seniory,
domovů se zvláštním režimem, domovů pro osoby se zdravotním postižením, ale také chráněného bydlení,
odlehčovacích pobytových služeb. Tyto pobytové sociální služby zřizují obce, kraj, církevní organizace a další
právnické osoby. Pro provozování těchto služeb je nutné získat vždy oprávnění, tzv. registraci. Kapacita těchto
lůžek je zpravidla zaplněna, a to z toho důvodu, že při uvolnění lůžka je téměř vždy druhý den zván žadatel o
službu, který je v evidenci poskytovatele. Cílem je obsazovat uvolněná lůžka okamžitě, aby byli co nejdříve
zajištěny potřeby osob s postižením či ve vyšším věku. Počet žadatelů o pobytovou službu se liší dle toho, zda
jsou domovy ve městě, či mimo město.
Pokud však občané vyžadují pouze určitý domov z důvodu svých preferencí, je zpravidla nutné určitou dobu
čekat v evidenci domova na uvolnění místa. Počet neuspokojených žádostí v pobytových službách není
vypovídající, je to individuální, protože každý občan Jihočeského kraje, který již tuto pobytovou službu chce
využívat, může současně podat svoji žádost do všech domovů v rámci kraje. Někteří občané čekají na první
výzvu k přijetí z kteréhokoliv domova, jiní si čekají pouze na jimi vybraný domovy. Řada žadatelů z různých
důvodů podává svou žádost tzv. „do budoucna“ a pobytovou službu nevyužijí, ale chtějí mít pocit jistoty, pokud
by jejich nesoběstačnost a potřeby nezajistila již rodina či poskytovatelé sociálních služeb.
Pokud jde o Váš dotaz na aktuálně volné kapacity k dnešnímu dni, tak Vám sdělujeme, že z důvodu aktuální
epidemiologické situace, jsou přednostně řešeni lidé, kteří již nemají jinou možnost zajištění péče, případně
došlo ke změnám v jejich sociální situaci a jiné řešení již není možné. Není cílem Jihočeského kraje ani
registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, aby zůstávaly volné kapacity v pobytových zařízeních péče.
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Dostupnost, stávající kapacity a potřeba nových kapacit služeb v rámci určitého území, tedy kraje, je uvedena
ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje (viz https://socialniportal.krajjihocesky.cz//?strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-v-jihoceskem-kraji-na-obdobi-2019-2021).
ad 6) V pobytových službách péče jsou poskytovány služby osobám, které potřebují pravidelnou péči, tedy
nikoliv každému zájemci. Pokud aktuální situace neumožňuje přijetí osoby, kde nelze služby zajistit terénními
a ambulantními službami péče a není rodina či jiná blízká osoba, je možné využít pobytové odlehčovací služby
péče. V případě osob hospitalizovaných s nemožností propuštění pro nezajištění péče jsou při lůžkových
zdravotnických zařízeních provozovány služby dle § 52 ZSS, které je možno taktéž využít. Další z více druhů
pomoci může být dlouhodobé ošetřovné v situacích, kdy má osoba s potřebou pravidelné péče rodinu. Každá
situace je vždy individuální a není možné vyjmenovat všechny způsoby zajištění pomoci. V rámci sociální práce
je sociálními pracovníky poskytována podpora, pomoc a poradenství v zajištění potřebné péče tak, aby nedošlo
k ohrožení života a zdraví osoby se zdravotním postižením.
S pozdravem

Mgr. Petr Soukup
vedoucí odboru
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