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Parlament České republiky 

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 
2017 

7. volební období 

Z Á P I S  
z 56. schůze 

výboru pro sociální politiku, 

která se konala dne 13. července 2017 od 13.15 hodin 

v budově Poslanecké sněmovny, Praha 1 – Malá Strana, Sněmovní 4, m. č. 106  

 

 

Přítomni: Aulická, Hnyková, Kailová, Kaňkovský, Maxová, Nohavová, Nytrová, Pastuchová, 

Šánová, Vilímec, Opálka, Semelová, Sklenák, Soukup, Strnadlová, Zavadil,  

 

Omluveni: Chalánková, Kasal, Pecková, Pekarová, Skopeček, 

 

 

 Schůzi výboru zahájil ve 13.15 hod. předseda výboru Jaroslav Zavadil. Upozornil, že 

důvodem ke svolání této schůze byla nepřítomnost ministryně na předchozím jednání a 

vyžádání výboru k její účasti při projednávání ST 1081. Ministryně je řádně omluvena nejen 

z výboru, ale i z jednání Poslanecké sněmovny. Předal slovo zpravodajce výboru Janě 

Hnykové, aby navrhla další postup. 

 Poslankyně Hnyková navrhla vzhledem k okolnostem i k blížícímu se konci lhůty 

projednání tohoto zákona procedurální návrh, ve kterém by výbor se rozhodl projednat tisk i 

bez účasti ministryně práce a sociálních věcí. Hlasování č. 1 bylo prohlášeno za zmatečné. 

V hlasování č. 2 se pro pokračování v jednání vyslovilo 15 poslanců, návrh byl přijat. Dále 

zpravodajka uvedla, že schůze byla přerušena v obecné rozpravě. Bude modifikovat svůj 

vlastní návrh, a to aby po vyčerpání obecné rozpravy bylo doporučeno Poslanecké sněmovně 

zamítnutí návrhu zákona. V obecné rozpravě nebyl žádný přihlášený. Po ukončení obecné 

rozpravy předložila zpravodajka výboru návrh usnesení č. 270, ve kterém se doporučuje 

Poslanecké sněmovně zamítnout předložený ST 1081. Pro návrh zamítnutí se vyslovilo 

v hlasování č. 3 10 poslanců pro, 3 proti, 3 se zdrželi. Návrh byl přijat.  
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Po uzavření tohoto bodu se přihlásil poslanec Vít Kaňkovský, který přednesl návrh na 

rozšíření bodu programu o bod „Informace o dofinancování sociálních služeb v roce 2017“. 

Jde o reakci pana radního z pardubického kraje Šotoly, nicméně nejde o informaci pouze 

odtud, je to obecný názor i v jiných krajích. Zmínil zvýšení tarifních platů v listopadu 2016. 

Navýšení platů není ze strany krajů pokryté, jde o 822 milionů korun. Paní ministryně o dané 

věci několikrát hovořila, bylo přislíbeno dofinancování, ovšem v současné době není známo 

žádné konkrétní řešení. Požádal náměstkyni, aby k tomuto dala určitou informaci. Zároveň 

upozornil, že bude žádat písemnou informaci od paní ministryně.  

 Poslanec Opálka odkázal na svoji interpelaci na premiéra z minulého týdne. Není vždy 

zřejmé, jak budou mnohá zařízení financována tak, aby nešlo o nepovolenou státní podporu.  

 Předseda výboru upozornil, že na rozšíření programu schůze je nutná třípětinová 

většina, tedy 13 poslanců. Pro návrh se v hlasování č. 3 vyslovilo 13 poslanců pro, 2 se 

zdrželi, návrh byl přijat. 

 V úvodu předseda výboru udělil slovo náměstkyni Stöcklové. Od 1. 7. 2017 došlo 

k navýšení o 20 %. Na základě tohoto MPSV společně s MF alokovalo částku 1,16 mld. na 

platové a mzdové požadavky pro všechny poskytovatele sociálních služeb, kteří jsou 

v celostátní síti. K této částce se došlo společným jednání MF, odborů a Asociace 

poskytovatelů sociálních služeb. Částka byla rozpočítána podle směrných čísel pro jednotlivé 

kraje. Kraje v současné době mají nejen rozhodnutí, ale mají i fyzicky peníze na účtech. 

V listopadu 2016 došlo k nařízení vlády k navýšení tarifních platů o 4%. Od začátku roku 

2016 tato částka představovala podle výpočtu MPSV 800 milionů korun. Tuto částku ani 

kraje ani poskytovatelé, nikdo, nepožadoval.  

 Poslankyně Pastuchová uvedla, že z celého vystoupení náměstkyně Stöcklové má 

dojem, že vše je chybou krajů, které si včas nepožádali a navíc poslanců, kteří se nepostarali o 

alokaci prostředků státního rozpočtu. 

 Náměstkyně Stöcklová uvedla, že v roce 2016 kraje mohli požádat o vyšší alokaci, 

přesto si nepožádali.  

 Dále nechal předseda hlasovat o umožnění vystoupení veřejnosti v hlasování č. 4, pro 

vystoupení veřejnosti se vyslovilo 11 poslanců pro, 3 se zdrželi. 

 Poslankyně Hnyková vycházela z materiálu Rady hospodářské a sociální dohody. Na 

dofinancování ze strany krajů v roce 2016 bylo vyžadováno 400 milionů. V roce 2017 bylo 

požadováno něco kolem 600 milionů. Uvedla rovněž, že ona i poslankyně Semelová dávaly 

návrh na posílení rozpočtu kapitoly MPSV.  
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 Poslankyně Maxová zdůraznila rozčarování nad spoluprací poskytovatelů, MPSV a 

Asociace krajů. Má pocit, že MPSV nevykazuje dostatečný zájem o tuto problematiku a 

pokud by nebyl vyvinut ze strany Sněmovny dostatečný tlak, nedošlo by ani k navýšení od 1. 

7. o 23% na mzdy a platy. 

 Předseda výboru Jaroslav Zavadil uvedl, že těžkosti mohou být spojené i s předáváním 

úřadu po volbách.  

 Dále vystoupil Ladislav Vilímec, uvedl, že rozhodně nevinil ani kraje, ani 

Poslaneckou sněmovnu. Byly krajské volby, v průběhu dvou měsíců kraje nemohou převzít 

všechny agendy. Dotázal se, v souvislosti s rozhodnutím zvýšení platů od 1. 11. 2016, kdy 

bylo o této věci rozhodnuto ve vládě. Zároveň upozornil, že by vláda měla kompenzovat 

výdaje tam, kde nejsou tarifní platy. Vláda si musí uvědomit, že pokud rozhodne o zvýšení 

tarifních platů má to nějaké dopady a ty je třeba nějakým způsobem saturovat. 

 Poslanec Opálka uvedl, že výměna garnitur rozhodně musela mít vliv na tento složitý 

krok. Běžný pracovník nerozlišuje mezi platem a mzdou. Faktem je, že všechna řešení se 

zatím týkala tarifních platů. Řešila se situace například i zdravotních sester ve zdravotnictví a 

v sociálních službách. Byl by nerad, aby se nůžky začaly rozvírat. Skutečně mezi platem a 

mzdou může být zřetelně významný rozdíl. Uvedl, že pravděpodobně ani nefungovala dobře 

komunikace mezi kraji a MPSV.  

 Poslankyně Aulická vyslovila zklamání z vystoupení paní náměstkyně Stöcklové. 1,16 

mld., zvednutí o 23% je v zásadě dostačující.  

 Poslankyně Šánová upozornila na neschopnost ministerstva proinvestovat vlastní 

prostředky. Znamená to, že ministerstvo má dostatek prostředků.  

 Další přihlášenou byla Pavlína Nytrová, která vyzvala přítomné zástupce z krajů, zda 

by nevystoupili, aby došlo k vyjasnění celkové situace na krajích.  

 V další rozpravě vystoupili Semelová, Soukup. 

 Jako první za veřejnost vystoupil za Asociaci poskytovatelů sociálních služeb 

prezident Horecký. Refundační náhrada byla míněna tak, aby došlo k narovnání nejen u platů, 

ale i u mezd. U pracovníků v sociálních službách jsou dvě třetiny základní plat a jedna třetina 

doplňkové části k platu. U mezd jsou rozdíly ještě větší. Zde se zvyšuje pouze složka 

základního platu, což v případě mzdy může být i nad 50%. Druhou neznámou jsou směrná 

čísla, která jsou pro různé kraje různá a jsou výsledkem různých politických dohod z minulé 

doby. Směrná čísla velmi zkreslují rozdělení této částky. Pokud by byla směrná čísla 

stanovovat podle počtu pracovníků v tehdejší době, byla by přesnější. Mluví se nyní o 

dofinancování o 822 milionů korun. Objem dotací za rok 2016 a 2017 byl stejný. Výše dotace 

nereflektovala slíbené zvýšení platů a mezd. A aby to bylo v souladu s pravidly veřejné 
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soutěže, musí dostat nejen příspěvkové organizace, ale všechny organizace poskytující 

sociální služby. Aktuální kalkulace za všechny kraje je 820 mld. korun. Souhlasí také s tím, že 

pokud vláda zasáhne do platových tarifů, měla by tak učinit ve všech složkách, tady nejen 

v sociální oblasti, ale i například ve školství. Asociace je svědkem toho, že se vždy rozhodne 

o nějakém zvýšení a pak se půl roku hledají zdroje pro toto zvýšení.  

 Dále vystoupil člen Rady sociální péče a neziskového sektoru za pardubický kraj Ing. 

Pavel Šoola. Vystoupil jako mpř. sociální komise v Asociaci krajů. Částku, kterou dostaly 

kraje, není zohledněno zvýšení, týká se to všech krajů, částka je shodná s penězi, které 

obdržely za rok 2016. Na dotaz MPSV, kolik je potřeba dofinancovat odpověděla pouze část 

krajů, otázka nebyla položena jednoznačně. Částka 420 mil. vznikla z toho, že některé kraje 

počítaly dofinancování za poslední dvě měsíce roku 2016, někteří počítali deficit roku 2017, 

dva kraje se vůbec nevyjádřily, ministerstvo tyto částky jen sečetlo a vznikla částka 420 

milionů. Problematické je, že už dochází k situaci, kdy lidé odcházejí do lépe placených 

profesí. Reagoval také na apel premiéra, který žádal, aby kraje co nejrychleji rozpustily 

prostředky poskytnuté pro sociální služby, toto bohužel není bez zasedání rady možné.  

 Poslankyně Pastuchová se dotázala, proč náměstkyně Stöcklová lhala, že kraje 

nepožádaly, přitom je zřejmé, že všechny kraje žádaly. 

 Poslanec Opálka se dotázal, zda ministryně udělala na vládě při pondělním jednání 

vlády příslib, že peníze nalezne. Zároveň se dotázal na peníze, které půjdou na individuální 

projekty, zda toto nebude napadeno jak nedovolená podpora.  

 Poslanec Kaňkovský souhlasí s poslankyní Šánovou, že v rámci kapitoly lze najít jisté 

zdroje, není si jistý, zda přímo z investic.  

 Náměstkyně Stöcklová uvedla na adresu poslankyně Pastuchové, že by i ve zvukovém 

záznamu jistě našla, že nezmínila skutečnost loňského kraje, kdy kraje skutečně nepožádaly o 

žádné prostředky. Předchozí čtyři roky jsou sociální služby mnohem lépe financovány než 

v minulosti. Začínalo se na 6 mld., dnes jme na 10 mld. Rozhodně popírá, že by sociální 

služby nebyly prioritou MPSV. Upozornila, na tzv. závazkované profinanční prostředky, které 

není možné použít jinak, než na schválené rozšiřování sociálních služeb. MF nepovolilo 

převod prostředků z Úřadu práce. Finanční prostředky na ÚP budou v příštím roce použity 

v rozpočtu ÚP.  

 Poslanec Kaňkovský avizoval, že bude navrhovat usnesení, ve kterém si vyžádá 

písemnou informaci o budoucím řešení od paní ministryně.  

 Dále vystoupil Jan Vrbický z MPSV. Zmínil otázku evropských peněz. Je třeba 

rozlišovat pro sociální služby individuální projekty a operační program zaměstnanost. Pro 

každý kraj jsou alokovány jisté určité prostředky. Kraj musí postupně dělat postupnou změnu. 
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Prostředky nelze jednoduše navyšovat, musí být vysoutěžené. Musely by projít nové soutěže, 

které by případné nové financování a výši prostředků aktualizovaly. Co se týče zdravotních 

pracovníků v sociálních službách, MZ vytvořilo dotační titul, bohužel toto není možné řešit 

z kapitoly MPSV. MF počítá pro příští rok s částkou 9,27mld. Skutečná potřeba, podle 

odhadu ministerstva se pohybuje kolem 13 mld. MF dalo najevo, aby se nepočítalo 

s dotačním zvyšování a tlačí se na MPSV, aby vytvářelo tlak na kraje pro dofinancování.  

 Miroslav Opálka se vyslovil k jednotné metodice v jednotlivých krajích.  

 Poslankyně Maxová naznačila, že z vystoupení pracovníkům MPSV vyplývá, že 

všechny problémy způsobilo MF.  

 Poslankyně Aulická vyslovila nesouhlas s informací ministerstva. Je přesvědčena, že 

kraje na konci roku vznesly požadavky na dofinancování sociálních služeb. Problém je, že u 

některých poskytovatelů se dostáváme na 50% dotací z roku před třemi lety.  

 Poslanec Vilímec ze znalosti rozpočtu kapitoly MPSV 313 se vyslovil k řadě 

nespotřebovaných výdajů v řádech miliard. Dotázal se, zda MPSV se samo bude snažit situaci 

řešit bez výmluv na jiné subjekty. 

 Vít Kaňkovský citoval z programu vlády, že v bodě 27 proběhla informace k aktuální 

situaci ve financování sociálních služeb. Ministryně práce a sociálních věcí na vládě 

informovala o stavu financování sociálních služeb. Dále seznámil poslance s návrhem 

usnesení.  

 Poslankyně Hnyková uvedla, že bude ohrožena ošetřovatelská péče v pobytových 

službách. Nastane pravděpodobně odliv zdravotních sester do nemocnic.  

Předseda Zavadil by rovněž rád znal informaci o tom, co se dělo minulý rok i letošní 

rok z hlediska žádostí a aktivit ministerstva.  

Náměstkyně Stöcklová uvedla, že skutečně tento bod byl zařazen na jednání vlády. 

Rozhodně ovšem nemůže potvrdit ani vyvrátit informaci, kterou mají poslanci k dispozici.  

Na závěr přednesl poslanec Kaňkovský návrh usnesení, ve kterém se zejména žádá 

informace od ministryně k řešení dofinancování sociálních služeb v roce 2017 a návrh řešení 

financování platů a mezd zdravotních sester v pobytových zařízeních. K návrhu usnesení č. 

271 proběhla rozprava, ve které vystoupili: Zavadil, Soukup, Vilímec. 

Opálka doporučil zachovat určitou strukturovanost, která provázela debatu. 

V hlasování č. 6 bylo přijato usnesení č. 271, ve kterém se vyslovilo 11 poslanců pro. Po 

tomto bylo ukončeno jednání.  
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Poslanci byli ještě před závěrem informování, aby 20. září počítali i s expertní 

skupinou, která by představila výsledky projektu v odpoledních hodinách a zároveň bude 

přijatí slovenské delegace. Bude následovat do večerních hodin neformální rozloučení členů 

výboru s volebním obdobím. 

Schůze výboru byla zakončena ve 14.45 hodin. 

 

 

 

 

Zaznamenal: Antonín Papoušek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alena   N o h a v o v á ,   v. r.  Jaroslav   Z a v a d i l ,   v. r. 

ověřovatelka výboru předseda výboru 

 


