Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Dne 13. 10. 2020 obdržel Olomoucký kraj žádost o poskytnutí informace týkající se
sociální oblasti. Žadatel nejprve uvedl modelový případ, ke kterému následně vztahoval
své dotazy.

„Modelově - mými klienty jsou dvě rodiny, z nichž každá se stará o jednoho svého
rodinného příslušníka, který je odkázaný na péči jiné osoby, má nárok na příspěvek
na péči a zároveň tyto osoby není možno z kapacitních důvodů umístit v zařízeních
sociálních služeb. Stejně tak ale není v možnostech těchto rodin zajistit vlastními silami
řádnou péči o tyto své příslušníky.“
Jednotlivé body žádosti:
1)

2)

3)

4)
5)

6)

„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?“
„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.)?“
„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?“
„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?“
„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?“
„Není-li aktuálně či obvykle možné okamžité umístění každého zájemce o
poskytnutí sociální pobytové služby v zařízeních sociálních služeb typu

„domovy pro seniory“ a nebo „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a
nebo „domovy se zvláštním režimem“ ve Vašem kraji, jaké jsou obvyklé čekací
doby na umístění v takových zařízeních?“
Poskytnutá informace:
K jednotlivým bodům žádosti bylo žadateli sděleno:

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?“
Krajský úřad Olomouckého kraje není oprávněn vydávat zákazy vztahující se k
poskytování péče osobou blízkou nebo asistentem sociální péče (tzv.
neformální péče).
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.)?“
V této části byla žádost odmítnuta, jelikož se jedná o dotaz na názor dle
ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím.
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?“
K části bodu 3) žádosti, jíž se žadatel dotazoval na existenci interní normy
obsahující popisované skutečnosti, uvádíme, že tato záležitost není právním
předpisem v oblasti práva sociálního zabezpečení řešena a rovněž nemáme
informaci o existenci žádného interního předpisu Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR či jiného ústředního správního úřadu. Ve zbývající části byla žádost
odmítnuta, a to vzhledem k tomu, že jde o dotaz spočívající ve vyjádření názoru
povinného subjektu dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k
informacím.

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?“
Poskytování tzv. neformální péče podléhá regulativům ve vztahu k čerpání
příspěvku na péči, tato záležitost je v kompetenci Úřadu práce ČR, resp.
konkrétních krajských poboček. Ve vztahu ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje poskytování tzv. neformální péče žádné oznamovací povinnosti
nepodléhá. Rovněž pro poskytování tzv. neformální péče nejsou stanoveny
žádné technické či odborné podmínky. Krajské úřady (a magistrát hl. m. Prahy)
jsou povolány k posuzování podmínek pro udělení oprávnění k poskytování
sociálních služeb (§ 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů), a také k řízení o přestupku poskytování sociální
služby bez příslušného oprávnění (§ 107 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
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?“
Takovou informací Krajský úřad Olomouckého kraje (ani Olomoucký kraj)
nedisponuje a z žádného právního předpisu mu ani nevyplývá povinnost
takovou informaci mít. Z tohoto důvodu byla žádost v této části odmítnuta. Nad
rámec žádosti bylo sděleno, že informace k zajišťování dostupnosti sociálních
služeb v Olomouckém kraji jsou uvedeny ve střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb, který je dostupný na https://www.olkraj.cz/strednedobeplanovani-socialnichsluzeb-cl-288.html.
6) „Není-li aktuálně či obvykle možné okamžité umístění každého zájemce o
poskytnutí sociální pobytové služby v zařízeních sociálních služeb typu
„domovy pro seniory“ a nebo „domovy pro osoby se zdravotním postižením“ a
nebo „domovy se zvláštním režimem“ ve Vašem kraji, jaké jsou obvyklé čekací
doby na umístění v takových zařízeních?“
Krajský úřad Olomouckého kraje neeviduje čekací doby v sociálních službách,
z tohoto důvodu nedisponuje požadovanou informací. Žádný právní předpis
také nestanoví Krajskému úřadu Olomouckého kraje (ani Olomouckému kraji)
povinnost vést takovou evidenci. Z tohoto důvodu byla žádost v této části
odmítnuta. Komunikace se zájemci/žadateli o sociální službu a uzavírání smluv
přísluší jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Informaci zpracoval:
Dne 23. 10. 2020, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

