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V Praze dne 21. září 2010

Stanovisko odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV k tématu
minimální průměrné výše celkové úhrady ze strany uživatelů
K referenčnímu indikátoru, užívaném při hodnocení žádostí o dotaci ze státního
rozpočtu na poskytování sociálních služeb, odbor sociálních služeb a sociálního
začleňování MPSV jako metodický útvar v agendě dotací pro poskytovatele
sociálních služeb na poskytování základních činností sociálních služeb uvádí
následující stanovisko.
Stanovené minimální průměrné výše úhrad za sociální služby uvedené ve Vyhlášení
dotačního řízení MPSV ČR pro rok 2011 v oblasti poskytování sociálních služeb jsou
referenční hodnotou průměrných minimálních výší úhrad, která může být
poskytovatelem žádána při plném využití základních činností dané služby, které
byly stanoveny na základě vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Nejedná se o
normativní částky, jejichž naplnění by bylo pro určení návrhu dotace tzv.
„conditio sine qua non“ čili nutná podmínka.
Poskytovatelé sociálních služeb mají nově v aplikaci OKposkytovatel u vybraných
druhů sociálních služeb mimo jiné údaj o plánovaném počtu hodin nutných
k zajištění základních činností služby, z něj lze poté vyhodnotit, jaké plánují
poskytování základních činností a v souvislosti s tím, jaký plánují výběr úhrad. Jedná
se o kritérium, které má pomoci při hodnocení k tomu, aby nebyl reálný návrh dotace
krácen, protože z údajů o kapacitě a úhradách by vyplýval neadekvátní výběr úhrad.
Pokud se týká denních stacionářů, MPSV si uvědomuje, že při celodenním
poskytování služby celý týden po celý rok, není možné částku úhrad plnit. Znovu je
nutné upozornit, že se jedná o referenční hodnotu a v prostoru pro komentář nebo
specifika služby se poskytovateli nabízí možnost veškerá specifika informace
relevantní např. k výběru uvést. O této skutečnosti budou mj. informovány krajské
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úřady na svém školení k hodnocení žádostí o dotace, které proběhne v závěru
měsíce září 2010.
Pokud se týká úhrad z veřejného zdravotního pojištění, opět se nejedná o normativní
údaj. Jsou-li v zařízení pobytových služeb sociální péče poskytovány služby
uživatelům v nižším stupni závislosti, a nebo i za podmínky stupně závislosti III a IV
by uživatel nevyžadoval takovou míru zdravotní, resp. ošetřovatelské a rehabilitační
péče, pak je opět možné tyto skutečnosti uvést v komentáři. Výpočet vyplývá ze
stanovení výše úhrady průměrně 100,- Kč/den v průměru 30 dní v měsíci. MPSV si
uvědomuje složitost problematiky, přesto je nutné i s ohledem na pokrytí nákladů na
osobní náklady potřebného zdravotnického personálu motivovat poskytovatele ke
snaze vyžadovat za indikovanou ošetřovatelskou péči její úhradu.
Na závěr považuji za nutné opakovat, že se jedná o referenční hodnotu a
výkyvy směrem dolů je možné okomentovat v rámci k tomu určenému
prostoru pro komentář v rámci formuláře žádosti.
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