
 
Zápis ze setkání Odborné pracovní skupiny odboru sociálních věcí Krajského úřadu 

Ústeckého kraje pro plánování, kvalitu a financování sociálních služeb 

 

Setkání proběhlo dne 4. 5. 2021. Z důvodu nepříznivé epidemické situace se setkání uskutečnilo 
formou videokonference. Před jednáním obdrželi v dostatečném časovém předstihu všichni členové 
žádosti, vyjádření obcí a vyjádření Pracovních skupin dle regionů. 

V prvním kole aktualizace sítě (v březnu) je možno podat žádost o změny kapacit nebo úvazků 
pracovníků v přímé péči pouze u služeb v Rozvojové síti. Žádosti o změny v Základní síti kraje podávají 
pouze jednou ročně, a to v srpnu. Z vážných důvodů však udělal odbor SV výjimku a projednal žádosti, 
které se týkaly Základní sítě sociálních služeb. V březnu 2021 obdržel odbor sociálních věcí Krajského 
úřadu Ústeckého kraje celkem 4 žádosti od 3 poskytovatelů sociálních služeb. Všechny 4 žádosti se 
týkaly změn v Základní síti sociálních služeb, žádost do Rozvojové sítě neobdržel odbor SV žádnou. 

Žádosti byly hodnoceny v souladu s Metodikou zajištění sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Ta 
mimo jiné uvádí, že od 1. 1. 2019 je přistoupeno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje  
č. 010/17Z/2019 ze dne 28. 1. 2019 až do odvolání k zastavení rozšiřování Základní sítě sociálních 
služeb, tzn., že až do odvolání nebude docházet k zařazování nových sociálních služeb do Základní 
sítě, navyšování individuálních kapacit, skupinových kapacit, počtu lůžek a navyšování úvazků 
pracovníků v přímé péči. Toto opatření se netýká Rozvojové sítě sociálních služeb.  

 

Výjimky z opatření zamezujícímu změnám v Základní síti sociálních služeb:  

a) U sociálních služeb bude umožněno převádění kapacit bez vydefinování optimální kapacity v Akčním 
plánu na daný rok, za předpokladu předchozího schválení KÚÚK změny kapacit, tj. snížení kapacity 
jedné sociální služby a navýšení kapacity na druhé sociální službě. Celková kapacita poskytovatele musí 
být zachována nebo snížena.  

b) Ve výjimečných odůvodněných případech (neočekávané zrušení sociální služby zařazené v Základní 
síti kraje, vyřazení ze Základní sítě, apod.) je přípustné převedení kapacity zrušené sociální služby na 
stávající či nově vzniklou sociální službu obdobného druhu již stávajícího poskytovatele za předpokladu 
potřebnosti dle Akčního plánu.  

c) Pokud poskytovatel zřizuje další místo poskytování sociální služby, má možnost podat žádost o nové 
místo poskytování se zachováním stávající kapacity a úvazků pracovníků v přímé péči. Rozdělení služby 
musí být v souladu s Akčním plánem. Pokud se jedná o místo poskytování v jiném regionu kraje, 
doporučuje se v rámci evidence v Základní síti kraje k novému místu poskytování přiřadit nový 
identifikátor.  

d) Poskytovatel má v úmyslu zřídit novou sociální službu pro specifickou cílovou skupinu, která je 
definována v aktuálně platném Střednědobém plánu sociálních služeb nebo Akčním plánu sociálních 
služeb jako cílová skupina, pro kterou je zajištění služeb v kraji nedostatečné. Žádost o zařazení nové 
služby (příp. navýšení kapacity stávající služby) pro specifickou cílovou skupinu je možné podat pouze 
ve výjimečných případech, po řádném zdůvodnění potřebnosti a předchozí domluvě s odborem 
sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.  

Příloha č. 3



 
e) Sociální službě zařazené do Rozvojové sítě sociálních služeb končí projekt, služba bude přeřazena do 
Základní sítě sociálních služeb s původní kapacitou, viz článek 12, bod 4 (zde je uvedeno, že po ukončení 
projektu bude původní kapacita sociální služby opět zařazena v Základní síti kraje, navýšená kapacita 
do Základní sítě kraje zahrnuta nebude.). 

f) Vznik nové služby centra duševního zdraví v návaznosti na implementaci reformy psychiatrické péče 
v Ústeckém kraji.  

g) Změny u sociálních služeb, které jsou v souladu s vizemi Ústeckého kraje v souvislosti s Regionálními 
kartami služeb, které jsou zveřejněny v aktuálně platném Akčním plánu rozvoje sociálních služeb  
v Ústeckém kraji. Podmínky, za kterých je možné provádět změny v Základní síti sociálních služeb  
v souvislosti s Regionálními kartami služeb, jsou stanoveny v příloze této Metodiky (Harmonogram  
k Regionálním kartám sociálních služeb Ústeckého kraje). V tomto případě není podmínkou projednání 
s odborem sociálních věcí v termínu do 30. 6. (časový harmonogram aktualizace Základní sítě kraje). 

 

Obdržené žádosti a vyjádření Odborné pracovní skupiny odboru SV: 

1) Městská správa sociálních služeb Kadaň 

 Pečovatelská služba (ID 9009774) 

 Žádost o snížení individuální okamžité kapacity z 10 na 5 bez změny úvazků pracovníků v přímé 
péči. Snížení kapacity souvisí s plněním požadavků ÚK – rozšířit časovou dostupnost. 

 Poskytovatel zapomněl podat žádost do sítě v srpnu 2020, ale kapacitu již snížil (zaregistroval 
si kapacitu 5). Služba splňuje požadavky ÚK jako provozní doba od 7 do 21 hod., služba je 
poskytována všem cílovým skupinám bez omezení věku, apod. 

 Vyjádření obce: souhlasné stanovisko 

 Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko 

 Odborná pracovní skupina odboru sociálních věcí (dále jen „OPSOSV‘‘): vzhledem 
k nepoměrnému (vyššímu) počtu úvazků oproti kapacitě si OPSOSV vyžádala od 
poskytovatele podrobné odůvodnění, na základě kterého pak poskytovatel přehodnotil svoji 
žádost. Individuální okamžitou kapacitu sníží z 10 na 7 se zachováním 11 úvazků pracovníků 
v přímé péči. Po této úpravě OPSOSV dává souhlasné stanovisko. 

 

2) Krušnohorská poliklinika s. r. o. 

 Pečovatelská služba (ID 6426990) 

 Navýšení individuální okamžité kapacity ze 4 na 6. Navýšení úvazků pracovníků v přímé péči  
o 1,75 (ze 4,2 na 5,95). 

 Převzetí části kapacity a všech úvazků ze zrušené služby Město Lom (ID 5215780) - ruší se  
k 30. 6. 2021. Lom měl kapacitu 3 a 1,75 úvazků. Nově bude poskytovatel poskytovat službu  
i v horských oblastech, kde dosud nebyla pečovatelská služba poskytována. 

 Proběhla metodická návštěva poskytovatele, kde došlo k vysvětlení, jaké požadavky a vize ÚK 
na pečovatelskou službu je nutné splňovat. 

 Vyjádření obce: souhlasné stanovisko 

 Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko 

 OPSOSV: souhlasné stanovisko k navýšení úvazků (převedení ze zrušené služby), ale 
nesouhlasné s navýšením kapacity – služba by nebyla schopna tuto kapacitu v požadovaném 



 
časovém rozsahu zajistit. S poskytovatelem bylo po jednání domluveno, že dojde 
k převedení úvazků ze zrušené služby se zachováním současné individuální okamžité 
kapacity 4. Po této úpravě OPSOSV dává souhlasné stanovisko. Služba bude poskytována i 
v Lomu a horských oblastech. 
 
 

3) Domov Brtníky, příspěvková organizace 

 Chráněné bydlení (ID 3395152) 

 Převedení 4 lůžek a 2,75 úvazků z DOZP na CHB – tzn. navýšení lůžek CHB z 57 na 61 a navýšení  
o 2,75 úvazku (z 31,75 na 34,5).  

 U poskytovatele nedojde k celkovému navýšení lůžek ani úvazků. 

 Poskytovatel touto změnou ušetří. V CHB nové místo poskytování (zrušen Velký Šenov - místo 
toho U stadionu, Rumburk). Navýšení kapacity je v souladu s transformačním plánem. 

 Vyjádření obce: souhlasné stanovisko 

 Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko 

 OPSOSV: souhlasné stanovisko 
 
 

4) Domov Brtníky, příspěvková organizace 

 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (ID 2434997) 

 Převedení 4 lůžek z DOZP na CHB – tzn. snížení lůžek z 68 na 64 a snížení o 2,75 úvazků (z 61,95 
na 59,2). 

 U poskytovatele nedojde k celkovému navýšení lůžek ani úvazků. 

 Poskytovatel touto změnou ušetří. Již nebude místo poskytování Rumburk. 

 Vyjádření obce: souhlasné stanovisko 

 Pracovní skupina regionu: souhlasné stanovisko 

 OPSOSV: souhlasné stanovisko 

 

 

 

 

Zapsala:  
Mgr. Milena Matoušková 
odbor sociálních věcí 


