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Ministr vnitra ČR 
Mgr. Vít Rakušan 

 
V Liberci 22. 4. 2022 

 

 
Vážený pane ministře, 
 
dovolujeme si využít Vaší návštěvy v našem kraji a v zařízení sociálních služeb, k předložení 

priorit, které v rámci Libereckého kraje vnímáme jako velmi důležité. 

Chápeme složitou situaci s rozpočtem ČR, ale také velmi vnímáme potřeby klientů sociálních 

služeb a potřebnost sociálních služeb pro naše občany.  

Z našeho pohledu je dlouhodobě neudržitelný: 

 

1) systém financování sociálních služeb, řešení vidíme v nastavení víceletého 

financování sociálních služeb a vytvoření jednotných  pravidel pro státní dotace 

s minimálním prostorem odlišnosti v administračním procesu v jednotlivých krajích 

(stejně tak přístupy k zařazení do krajských sítí, které jsou regionálně odlišné) 

 

2) poskytování příspěvku na péči, zásadní problém vidíme v tom, že ČR má nastavenou 

výplatu příspěvku bez kontroly jeho použití a tím příspěvek na péči řádně neplní svoji 

funkci, neboť z podstatné části se nevrací zpět na účel, na který byl poskytnut  

 

3) dlouhodobý rozpor v oblasti tzv. zdravotně sociálního pomezí  

 

- nedostatečné financování pobytových sociálních služeb poskytujících zdravotní 

péči od ZP (z našeho pohledu nelze krátit poskytovatele za menší počet unikátů – 

r.č., pokud stávající klienti žijí, nelze je nahradit jiným klientem, při vyšším počtu 

zdravotního personálu, ale dochází k tomu, že platby od ZP nepokrývají náklady 

na práci zdravotnického personálu) 

- nedostatek lékařů (ale i zdravotních sester) ochotných zajistit lékařskou službu 

v pobytových sociálních službách, a to ve všech odbornostech – praktický lékař, 

psychiatrická péče, další specializovaná péče jako např. služby nutriční sestry. 

- nemožnost proplácení tolik potřebné fyzioterapeutické péče pro klienty sociálních 

služeb od ZP (od ZP není péče fyzioterapeuta proplácena) 
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- při snaze o kvalitní péči chybí finanční zajištění pro ergoterapii, která není nikým 

hrazena 

 

Vážený pane ministře, dovolujeme si za poskytovatele LK požádat o dofinancování sociálních 

služeb pro letošní rok, a to na základě rozdělení dotací z MPSV a zjevného nepokrytí 

současných potřeb poskytovatelů. Chybějící částka je způsobena především nárůstem energií 

a zvýšením základních platových tarifů (nařízením vlády č. 531/2021 Sb. s účinností 1.1.2022). 

Pokud nedojde k urychlenému dofinancování sociálních služeb, hrozí výrazné omezování 

kapacit. 

 

 

Děkujeme za Váš zájem a spolupráci. 

 

 

Petr Tulpa       Bc. Jan Gabriel, MBA 

náměstek hejtmana LK     předseda APSS LK 
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