
 

SENÁT 
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY 

13. FUNKČNÍ OBDOBÍ 

159. 

USNESENÍ SENÁTU 
ze 7. schůze, konané dne 18. března 2021 

 
k Pravidlům spolufinancování ESF+ pro plánovací období 2021 - 2027 
 
Senát 
 

I. děkuje všem zaměstnancům v sociálních službách, poskytovatelům a zadavatelům 
sociálních služeb, služeb pro rodiny, děti, seniory, pro osoby se zdravotním 
postižením, jednotlivce a dalším službám na podporu sociálního začleňování, stejně 
jako zaměstnancům ve školství za jejich vysoké nasazení, s jakým se v dnešní nelehké 
době pandemie Covid-19 věnují klientům sociálních služeb a také dětem školou 
povinným i mladistvým, kteří se připravují na své budoucí povolání; 

 
II. zdůrazňuje, že  

- v době přetrvávající pandemie narůstá poptávka po odborných poradenských službách 
v oblasti dluhové problematiky, domácího násilí a vztahů v rodině, výchovy 
a vzdělávání dětí i bydlení. Rodiny jsou ohroženy ztrátou běžného způsobu života, 
snížením či ztrátou příjmů, nezvládají si udržet či najít vhodné bydlení, vzrůstá počet 
psychiatrických onemocnění a závislostí na alkoholu a drogách; 

- sociální služby jsou právě v dnešní době více potřeba než kdy jindy a že je třeba 
naopak rozšiřovat stávající pomoc a dále usilovat o dlouhodobé a udržitelné 
financování sociálních služeb; 

- je nepřijatelné, aby se v této době, kdy lidé přichází o práci, živnosti a podniky, krátily 
finanční prostředky v oblasti řešení zaměstnanosti a sociálních služeb; 

- Česká republika potřebuje inovace v oblastech, které nejsou dostatečně legislativně 
upraveny, jedná se například o dostupné bydlení, řešení nedostupných služeb 
v sociálně-zdravotním pomezí a to jak v oblasti péče, tak prevence, dále v oblasti 
transformace, ale i například řešení pomoci zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají 
zadlužené zaměstnance; 

- v neposlední řadě je potřeba i nadále zajišťovat zdroje pro školení zdravotních sester, 
lékařů jakož i sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, stejně 



tak jako poskytování preventivních programů například v oblasti prevence vzniku 
rakoviny, zjišťování protilátek proti COVID-19 u dárců krve a dalších programů, které 
chrání naše občany; 

- je nutné se zaměřit na inovace ve vzdělávání dětí a mládeže, nastavit nové individuální 
přístupy a programy účinného i přiměřeného vzdělávání populace, podpořit 
vzděláváním učitele a podpořit rodiny v dostupnosti online připojení a vybavení dětí 
a mládeže pro výuku; 

 
III. je znepokojen z toho, že 

- vláda snížila v programovém období let 2021-2027 částku alokovanou EK pro ČR 
z Evropského sociálního fondu plus, určeného především na politiku zaměstnanosti, 
sociální začleňování, sociální služby a sociální inovace o 10%; 

- Ministerstvo financí připravuje Pravidla pro spolufinancování Evropského sociálního 
fondu plus na období 2021 - 2027, která mění podmínky oproti minulému 
plánovacímu období 2014 - 2020, zejména v neprospěch subjektů poskytujících 
veřejně prospěšnou činnost;  
 

IV. vyzývá vládu, aby 
- nepřijala návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021-2027 tak, jak je navrhlo 

Ministerstvo financí; 
- rozhodla o přepracování Pravidel spolufinancování tak, aby odpovídala podmínkám 

v předchozím programovacím období, přinejmenším pro subjekty poskytující veřejně 
prospěšnou činnost tak, aby nedošlo k reálnému snížení absorpční kapacity ESF+; 

 
V. pověřuje předsedu Senátu, aby s přijatým usnesením seznámil předsedu vlády. 

 
 
 
 
 
 

Miloš Vystrčil  v. r. 
předseda Senátu 

 
 
 
 

Josef Bazala  v. r. 
ověřovatel Senátu 
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