
Vypořádání externích připomínek ke Komunitnímu plánu sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020-2023

Pořado

vé číslo 

Název/jméno 

připomínkující 

organizace/sub

jektu

Číslo 

kapitoly

Číslo podkapitoly (např. 

3.1)

Číslo 

strany
Původní znění připomínkovaného textu Navrhované znění připomínkovaného textu Popis a zdůvodnění připomínky Akceptováno Vypořádání připomínky

1

Krajský úřad 

Zlínského kraje 

(dále jen 

KÚZK)

Úvod 5

Tento Komunitní plán vznikl jako 

výstup dvouletého projektu 

Komunitní plánování sociálních 

služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019, 

na němž se mimo realizační tým, 

řídící skupiny a pracovních skupin 

podíleli také samotní uživatelé 

sociálních služeb a veřejnost.

Tento Komunitní plán vznikl jako 

výstup dvouletého projektu 

Komunitní plánování sociálních 

služeb na Kroměřížsku 2018 – 2019, 

na němž se mimo realizačního týmu, 

řídící skupiny a pracovních skupin 

podíleli také samotní uživatelé 

sociálních služeb a veřejnost.

Gramatika Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

2 KÚZK Úvod 5
… správní obvod obce s rozšířenou 

působností
SO ORP

Sjednotit používání zkratek, které 

se vinou celým dokumentem 

např. SO ORP.

Částečně

Text dokumentu zůstává 

částečně v původním znění 

z důvodu srozumitelnosti, 

částečně bylo doplněno dle 

připomínky. 

3 KÚZK

2.2 Legislativní 

rámec komunitního 

plánování sociálních 

služeb

7 108/20069 Sb. 108/2006 Sb. Gramatika - překlep v roce Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

4 KÚZK
2.3 Strategické 

dokumenty
11

Na základě provedených zjišťování, a 

také analýz jsou následně stanoveny

strategie pro zajišťování a rozvoj 

sociálních služeb v celém Zlínském 

kraji. Uvedený dokument je také 

pravidelně aktualizován Akčními 

plány.

Nahradit větu: Uvedený dokument je 

také pravidelně aktualizován Akčními 

plány. Nový návrh "Každý rok jsou 

tvořeny Akční plány jako prováděcí 

dokumenty ke Střednědobému 

plánu, které z něho vycházení a jsou 

jeho nedílnou součástí"

Návrh na upřesnění dle legislativy 

a dokumentů ZK.
Ano

Upraveno v textu 

dokumentu.

5 KÚZK

3. Vyhodnocení 

realizace Plánu 

sociálních služeb v 

ORP Kroměříž na 

období 2015–2017

15

Plán sociálních služeb v ORP 

Kroměříž na období 2015 – 2017 byl 

schválen 26. června 2014, jako 

strategický dokument města 

Kroměříže …

Navrhujeme pro jednotnost 

doplnit kým byl Plán sociálních 

služeb v ORP Kroměříž schválen. U 

dalšího plánu je uvedeno 

zastupitelstvo.

Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

6 KÚZK
15, 18, 

45 atd.

Zastupitelstvo města Kroměříže na 

svém XXXI. Zasedání konaném dne 

30.

listopadu 2017 schválilo prodloužení 

platnosti Plánu sociálních služeb v 

ORP Kroměříž na období 2015 – 2017 

až do 31. prosince 2019.

Navrhujeme odstranit text, který 

je duplicitní. Tedy opakově není 

třeba text uvádět. Zbytečně se 

tím dokument zvětšuje.

Ne

Text dokumentu zůstává v 

původním znění z důvodu 

srozumitelnosti dané 

kapitoly. 



7 KÚZK

4.2 Organizační 

zajištění trvorby 

plánu: Organizační 

struktura - řídící 

skupiny

21, 24, 

proběhlo celkem X setkání řídící 

skupiny; … X setkání realizačního 

týmu

Chybí doplnění počtů setkání. Ano

Počet setkání bude 

upřesněn. Uvedený údaj 

nebyl v době veřejného 

připomínkování ještě k 

dispozici.

8 KÚZK

4.2 Organizační 

zajištění trvorby 

plánu: Organizační 

struktura - řídící 

skupiny

21

Chybí popis způsobu, jak bylo 

postupováno při sestavování 

(výběru) řídící skupiny, zda jste 

oslovili i jiné než "dvojkové"obce 

a pokud je zvolen přístup, že tyto 

obce jsou pro Vás tím partnerem, 

tak by mohlo být přínosné toto do 

textu doplnit pro "jedničkové" 

obce.

Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

9 KÚZK
4.4 Postup 

zpracování plánu
26, 27

Tvorba Střednědobého plánu 

probíhala v období 2017 - 2019 v 

rámci projektu města

Kroměříže.

Sjednotit názvy dokumentu, v 

úvodu se píše "Komunitní plán" 

dále používáte    "Střednědobý 

plán". Může být matoucí 

vzhledem k informaci o 

Střednědobém plánu ZK. 

Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

10 KÚZK 27

Součástí Střednědobého plánu je 

přílohou seznam sociálních služeb s 

působností v ORP

Kroměříž, který se bude každoročně 

vyhodnocovat, a to včetně 

nastavených priorit a opatření.

Součástí Střednědobého komunitního 

plánu je přílohou seznam sociálních 

služeb s působností v SO ORP 

Kroměříž, který se bude každoročně 

vyhodnocovat, a to včetně 

nastavených priorit a opatření.

Jedná se pravděpodobně o celý 

správní obvod obce s rozšířenou 

působností.

Ano
upraveno v textu 

dokumentu

11 KÚZK 4.5 Analýzy projektu 27-30

Analytická část obsahuje pouze 

zadání jednotlivých dokumentů 

(analýz) ale schází konkrétní 

výstupy či závěry z těchto analýz. 

Doporučujeme závěry z analýz 

přenést za zadání nebo dát pouze 

závěry.

Ne 

Analýzy jsou k dispozici na 

webových stránkách města 

Kroměříže. Tato informace 

je i dostatečně popsána v 

textu dokumentu.

12 KÚZK

5.1 Způsoby 

financování 

sociálních služeb

31

Obecně lze vymezit základní čtyři 

zdroje financování sociálních služeb:

- soukromé zdroje

- finanční dávky

- hmotné dávky/resp. garance 

dostupnosti služeb

- pojištění/kvazi pojištění

S takovým obecným vymezením 

zdrojů jsme se zatím nesetkali. 

Prosíme o bližší specifikaci obsahu 

zdrojů. Setkáváme se s 

následujícím vymezením zdrojů: 

státní rozpočet, ÚSC, úhrady od 

uživatelů, fondy zdravotním 

pojišťoven, ostatní. 

Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.



13 KÚZK

5.1 Způsoby 

financování 

sociálních služeb

31

Ve shodě se Zákonem o sociálních 

službách, číslo 108/2006 Sb., je 

financování sociálních služeb 

koncipováno jako vícezdrojové, 

přičemž je rozděleno na financování 

z veřejných zdrojů, a dále financování 

ze zdrojů z vlastní činnosti, přičemž 

financování z veřejných zdrojů se 

provádí ve formě tzv. vyrovnávací 

platby.

Doporučujeme novou přesnější 

formulaci: Vyrovnávací platba musí 

být nastavena v souladu s legislativou 

ČR a EU. Pro financování sociálních 

služeb je nejvýznamnější úprava daná 

rozhodnutím komise č. 2012/21/EU. 

Návrh na přesnější formulaci. Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

14 KÚZK

5.1 Způsoby 

financování 

sociálních služeb

32

Vyrovnávací platba představuje 

celkovou výši prostředků z veřejných 

zdrojů potřebnou k zajištění 

dostupnosti poskytování sociální 

služby. Vyrovnávací platba je pro 

sociální službu

vypočítána jako rozdíl obvyklých 

(optimálních) nákladů a obvyklých 

(optimálních) výnosů

z vlastní činnosti poskytovatele 

sociální služby. Vyrovnávací platba je 

přepočtena na jednotku

kapacity sociální služby, která je 

vymezena v dotované síti sociálních 

služeb v rámci Zlínského kraje.

Doporučujeme novou přesnější 

formulaci: Výše vyrovnávací platby by 

neměla přesáhnout rozsah nezbytný 

k pokrytí čistých nákladů 

vynaložených při plnění závazků 

veřejné služby, včetně přiměřeného 

získu. Čisté náklady se zpravidla 

počítají jako rozdíl mezi náklady a 

výnosy plynoucí ze služby obecného 

hospodářského zájmu. 

Návrh na přesnější formulaci. Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

15 KÚZK
5.3. Dotační systém 

města Kroměříže
33

Finanční podporu lze použít pouze na 

úhradu nákladů souvisejících s 

poskytováním základních činností 

sociální služby stanovenými zákonem 

číslo 108/2006 Sb., zákonem o 

sociálních službách v platném znění, 

a to pro příslušný druh a formu 

soicální služby. Finanční podpora 

nesmí být použita na zajištění 

fakultativních činností.

Návrh na zpřesnění: Finanční 

podpora se poskytuje na financování 

základních druhů a forem sociálních 

služeb v rozsahu stanoveném 

základními činnostmi při poskytovaní 

sociálních služeb pro příslušný druh 

sociální služby, jejich výčet a 

charakteristiky jsou uvedeny v části 

třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na přesnější formulaci. Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

16
5.3. Dotační systém 

města Kroměříže
33

Finanční podpora z rozpočtu města 

Kroměříže, bude vyplacena ve formě 

vyrovnávací platby

Návrh na zpřesnění: Finanční 

podpora z rozpočtu města Kroměříže, 

bude poskytnuta ve formě 

vyrovnávací platby.

Návrh na přesnější formulaci. Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

17 KÚZK
5.3 Dotační systém 

města Kroměříže
33

Poskytovatel finanční podpory,

tedy město Kroměříž, přistupuje k 

Pověření k poskytování služeb 

obecného hospodářského zájmu.

K Pověření, kterého subjektu 

přistupujete by bylo vhodné 

doplnit. Předpokládáme, že se 

jedná o ZK.

Částečně
Upraveno v textu 

dokumentu.



18 KÚZK

5.3 Dotační systém 

města Kroměříže -

Okruh způsobilých 

žadatelů

35

Všem poskytovatelům sociálních 

služeb byla finanční podpora 

vypočítána podle jednotného klíče, a 

to bez ohledu na zřizovatele dané 

služby.

Doporučujeme uvést odkaz např. 

na vaše webové stránky nebo na 

dokument, kde je nebo bude 

podrobný popis financování 

uveden.

Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

19 KÚZK

6.1 SWOT analýzy - 

SWOT analýza – 

pracovní skupina 

senioři - Hrozby

39
Nestabilní legislativa ve vztahu k 

sociálním službám

Navrhujeme upřesnit, co je 

myšleno nestabilní legislativou? O 

jakou legislativu se jedná?

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. SWOT 

analýza je výstupem aktérů 

zapojených do tvorby KPSS 

a byla jimi odsouhlasena.

20 KÚZK

6.1 SWOT analýzy - 

SWOT analýza – 

pracovní skupina 

senioři - Slabé 

stránky

43

Podhodnocené financování 

rozvojových záměrů v rámci 

krajského plánování

sociálních služeb

Navrhujeme upřesnit, co je 

myšleno pod podhodnocené 

financování rozvojových záměrů. 

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. SWOT 

analýza je výstupem aktérů 

zapojených do tvorby KPSS 

a byla jimi odsouhlasena.

21 KÚZK

6.1 SWOT analýzy - 

SWOT analýza – 

pracovní skupina 

senioři - Slabé 

stránky

43

Zdlouhavý proces podávání 

rozvojových záměrů v rámci 

krajského plánování

sociálních služeb, a to bez možnosti 

reakce na aktuální potřeby

Navrhujeme upřesnit, co je 

myšleno pod zdlouhavým 

procesem podávání rozvojových 

záměrů v rámci krajského 

plánování sociálních služeb, a to 

bez možnosti reakce na aktuální 

potřeby.

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. SWOT 

analýza je výstupem aktérů 

zapojených do tvorby KPSS 

a byla jimi odsouhlasena.

22 KÚZK

Komunitní plánování 

sociálních služeb na 

Kroměřížsku 2018 – 

2019: Systémové 

priority a opatření

46

Navrhujeme upřesnit, co je myšleno 

pod zdlouhavým procesem podávání 

rozvojových záměrů v rámci 

krajského plánování sociálních 

služeb, a to bez možnosti reakce na 

aktuální potřeby.

Doporučujeme doplnit do 

analytické části informaci, jak jste 

nastavovali systémové priority, 

anebo co pod danými 

systémovými  prioritami vidíte. 

Vedlo by to k lepšímu pochopení 

nastavení opatření.

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění, 

zdůvodnění na straně 45 

dokumentu je považováno 

za dostatečné.

23 KÚZK
Priorita č. 8 - 

Opatření 8.1 
52

Priorita č. 8 Zajištění sociální péče 

seniorům s vysokou mírou podpory

Proč je tato priorita zařazena do 

systémových priorit? Z popisu se 

jedná o opatření ve vztahu k 

cílové skupině seniorů a osobám s 

Alzheimerovou chorobou.

Ne 

Text dokumentu zůstane  v 

původním znění. 

Systémová priorita č. 8 je z 

důvodu své závažnosti 

vnímána aktéry KPSS*  jako 

průřezová, zasahující do 

více cílových skupin. 

24 KÚZK

6.4.2 Cílová skupina 

rodiny s dětmi - 

Priorita č. 1 - 

Podpora rodin s 

dětmi bez přístřeší v 

krizi

58

Prosíme o upřesnění, o jakou 

podporu se jedná? Jde o vznik 

jaké pobytové sociální služby? 

Azylového domu?

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. Konkrétní 

druh sociální služby není 

potřebné pro stanovení 

priority definovat. 



25 KÚZK

6.4.2 Cílová skupina 

rodiny s dětmi - 

Priorita č. 2 - Rozvoj 

sociální služby 

odborného 

sociálního

poradenství pro 

rodiny s dětmi

59

Opatření 2.1 se jeví že není v 

souladu se SWOT analýzou (str. 

40), Silné stránky - Dostatečné 

pokrytí území SO ORP Kroměříž 

odborným sociálním 

poradenstvím pro rodiny s dětmi

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. SWOT 

analýza je výstupem aktérů 

zapojených do tvorby KPSS 

a byla jimi odsouhlasena.

26 KÚZK

6.4.2 Cílová skupina 

rodiny s dětmi - 

Priorita č. 3 - 

Podpora vzniku 

denního stacionáře 

střediska výchovné 

péče pro děti

60

Prosíme o upřesnění. Služba 

denního stacionáře je sociální 

službou dle zákona o sociálních 

službách. Střediska výchovné péče 

jsou součástí sítě školských 

zařízení preventivně výchovné 

péče a školských zařízení pro 

výkon ústavní výchovy a ochranné 

výchovy. Střediska ze zákona 

poskytují konzultace, odborné 

informace a pomoc osobám 

odpovědným za výchovu, 

pedagogickým pracovníkům 

předškolních zařízení, škol a 

školských zařízení v oblasti 

výchovy a vzdělávání dětí s 

rizikem či s projevy poruch 

chování a negativních jevů v 

sociálním vývoji a při jejich 

integraci do společnosti. Prosíme 

o vysvětlení, jak je zamýšleno. 

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. Jedná se 

o výstup aktérů pracovní 

skupiny rodiny s dětmi a 

denním stacionářem není 

definována sociální služba 

podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách.

27 KÚZK

6.4.2 Cílová skupina 

osoby se zdravotním 

postižením - Priorita 

č. 1 - Opatření  1.2 

Podpora vzniku 

rozšíření kapacity 

pobytových služeb v 

SO ORP Kroměříž 

63

Bylo by vhodné upřesnit, o jaké 

služby se jedná? Pobytová sociální 

rehabilitace, domov se zvláštním 

režimem, domov pro osoby se 

zdravotním postižením?

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. Konkrétní 

druh sociální služby není 

potřebné pro stanovení 

priority definovat. 



28 KÚZK

Příloha: 

Vyhodnocení 

společných cílů a 

opatření

Plánu sociálních 

služeb v ORP 

Kroměříž na období 

2015 – 2017

82 - 

118

Formální úprava Vyhodnocení 

společných cílů a opatření. 

Tabulky nejsou naformátovány 

stejně a u některých není ani 

čitelný celý text. Není jednotný 

rozsah informací u cílových skupin 

(u některých cílových skupin - 

např. rodin s dětmi součástí 

vyhodnocení, jsou rizika a 

ohrožení, dále spolupráce 

partnerství. U ostatních cílových 

skupina např. u seniorů, takto 

popsáno není. Některé tabulky 

nejsou čitelné.

Ano
Upraveno v textu 

dokumentu.

29 KÚZK
82 - 

118

U vyhodnocení opatření jsou 

uvedeny měřitelné 

ukazatele/hodnotící indikátory 

které byly stanoveny jako 

ukazatele, na základě kterých 

bude vyhodnoceno opatření. Pak 

je uvedeno že nelze 

stanovit/vyhodnotit. Navrhujeme 

popsat, proč to není možné a 

přesněji popsat, jak bylo opatření 

dosaženo. Popisy vyhodnocení 

však u některých opatření, nejsou 

komentovány a ani vyčísleny 

dosažené hodnoty. Není možné z 

popisu vyhodnotit, podle čeho je 

opatření hodnoceno jako splněné. 

Ne 

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. Některá 

opatření či měřitelné 

ukazatele nelze objektivně 

vyhodnotit z důvodu 

neexistence relavantních 

dat. 

30 KÚZK
Příloha

Cíl 2 - Měřitelné 

ukazatelú hodnotící 

indikátory

92

Proč nelze objektivně vyhodnotit 

počet vykonaných supervizí, počet 

vykonaných monitoringů a kontrol 

v zařízeních ssl. Prosíme o 

vysvětlení.

Ne

Text dokumentu zůstane v 

původním znění. Některá 

opatření či měřitelné 

ukazatele nelze objektivně 

vyhodnotit z důvodu 

neexistence relavantních 

dat. 

31
František 

Novotný 
6,3 52 Priorita 8

Vznik nového pobytového zařízení domova 

pro seniory, dotaz k termínu výstavby, 

lokalita umístění nového domova 
Ne

Připomínka nemá vazbu k 

textu dokumentu. Termín 

výstavby nového domova 

nelze nyní přesně určit. 



32
František 

Novotný 
06.04.2003 6,1 61 Osoby se zdravotním postižením 

Doplnění kapitoly pro osoby s onkologickým 

onemocněním 
Ne 

Text dokumentu zůstane 

beze změn. Osoby s 

onkologickým 

onemocněním jsou 

součástí cílové skupiny 

osoby se zdravotním 

postižením.

33
Dětské centrum 

Zlín, p. o
6 06.VIII 75

doplnění terénních služeb organizace Dětské 

centrum Zlín - Sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, Krizová pomoc

Ano Upraveno v textu dokumentu.

34
Dětské centrum 

Zlín, p. o
6 06.VIII 75

služba má působnost i pro uživatele z ORP 

Kroměříž
Ano Upraveno v textu dokumentu.

35
Marie 

Polišenská 
6,4,4 68

V kapitole osoby ohrožené sociálním 

vyloučením prosím o doplnění údajů o 

obětech trestných činů v ORP Kroměříž, nebo 

přímo v Kroměříži. 

Částečně
Upraveno částečně v textu 

dokumentu. 

36
Marie 

Polišenská 
6,4,4 68

Kapitola osoby ohrožené sociálním 

vyloučením. Prosím také o doplnění do priorit 

jako pomoc obětem trestných činů, kam se 

mohou obrátit. 

Ne

Text dokumentu zůstane beze 

změn. Oběti trestných činů jsou 

součástí cílové skupiny osob 

ohrožných sociálním vyloučením.

Externí připomínky byly vypořádány realizačním týmem. 

* KPSS = Komunitní plán sociálních služeb na Kroměřížsku pro období 2020 - 2023

Kroměříž 24. května 2019


































































































