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Macáková Martina

Předmět: FW: informace

From: Vrbický Jan Mgr. (MPSV) [mailto:jan.vrbicky@mpsv.cz]  
Sent: Thursday, January 13, 2022 7:30 AM 
To: Schrek.V@kr-vysocina.cz; Milena.Johnova@praha.eu; hrabanek@kr-s.cz; rudolf.spotak@plzensky-kraj.cz; 
robert.pisar@kr-karlovarsky.cz; Kulhánek Jiří <kulhanek.j@kr-ustecky.cz>; petr.tulpa@kraj-lbc.cz; mberdychova@kr-
kralovehradecky.cz; Šotola Pavel Ing. <pavel.sotola@pardubickykraj.cz>; tourek.j@kr-vysocina.cz; 
leitnerova.jana@kr-jihomoravsky.cz; i.slavotinek@olkraj.cz; Navrátil Jiří <jiri.navratil@msk.cz>; hana.ancincova@kr-
zlinsky.cz 
Cc: Jurečka Marian Ing. (MPSV) <marian.jurecka@mpsv.cz>; Krupickova.R@kr-vysocina.cz; petra.manenova@kr-
karlovarsky.cz; filip.zapletal@plzensky-kraj.cz; 'doubkova@kraj-jihocesky.cz' <doubkova@kraj-jihocesky.cz>; 
Karmelitová Pavla (karmelitova@kr-s.cz) <karmelitova@kr-s.cz>; alice.mezkova@praha.eu; 
Tereza.Eichlerova@praha.eu; Lafková Petra <lafkova.p@kr-ustecky.cz>; 'jolana.sebkova@kraj-lbc.cz' 
<jolana.sebkova@kraj-lbc.cz>; 'jvitvar@kr-kralovehradecky.cz' <jvitvar@kr-kralovehradecky.cz>; 
'helena.zahalkova@pardubickykraj.cz' <helena.zahalkova@pardubickykraj.cz>; svarcova.v@kr-vysocina.cz; 
horehled.petr@kr-jihomoravsky.cz; 'Helena.Miklova@kr-zlinsky.cz' <Helena.Miklova@kr-zlinsky.cz>; 
irena.sonntagova@olkraj.cz; ales.neuwirth@msk.cz 
Subject: informace 
 
Vážený pane hejtmane, 
Vážené paní náměstkyně,  
Vážené paní radní,  
Vážení páni radní, 
Vážení páni náměstci, 
 
Chtěl bych Vám a Vašim kolegyním a kolegům na úřadě poděkovat za aktivní spolupráci na zpřesnění výpadku financí 
u služeb podporovaných z OPZ a zároveň za zaslání informace týkající se nárůstu nákladů za předpokládané zvýšení 
cen energií pro rok 2022. Velmi si této spolupráce vážíme. Zároveň z pokynu pana ministra mi dovolte Vás 
informovat o zrušení dnešního plánovaného setkání k fungování sociálních služeb v rámci rozpočtového provizória 
s tím, že daná schůzka se uskuteční příští týden. O novém termínu budete informováni nejpozději zítra. Důvodem 
přesunutí je probíhající jednání o výši letošní alokace ze státního rozpočtu pro sociální služby a dokončování jednání 
k technické realizaci financování sociálních služeb kraji v době rozpočtového provizoria s MF .  
 
Zároveň na základě požadavku některých krajů (potřeba jako podklad do Rady kraje) Vám zasílám základní informace 
k využití.  Níže v tabulce je předpokládaná výše dotace ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb, která je 
přidělována prostřednictvím krajů dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, ve stavu rozpočtového provizoria, pro období prvních dvou měsíců roku 2022. V tabulce jsou uvedeny 
navrhované částky dotačních prostředků, které kraje obdrží jako první část dotace ve stavu rozpočtového provizoria 
„Rozhodnutím o vyplacení části dotace v rozpočtovém provizoriu“.  
 

Název kraje IČ 
% podíl kraje na 

alokaci SR 
(směrné číslo)  

 Dotace v rozpočtovém 
provizoriu (únor 2022)  

Hlavní město Praha 00064581 8,08% 305 198 319 Kč 
Jihočeský 70890650 6,67% 251 939 702 Kč 

Jihomoravský 70888337 9,21% 347 880 758 Kč 
Karlovarský 70891168 3,40% 128 425 035 Kč 

Královéhradecký 70889546 5,46% 206 235 498 Kč 
Liberecký 70891508 4,14% 156 376 367 Kč 
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Moravskoslezský 70890692 11,99% 452 887 110 Kč 
Olomoucký 60609460 7,81% 294 999 861 Kč 
Pardubický 70892822 5,37% 202 836 012 Kč 

Plzeňský 70890366 4,86% 183 572 257 Kč 
Středočeský 70891095 10,93% 412 848 717 Kč 

Ústecký 70892156 9,71% 366 766 792 Kč 
Vysočina 70890749 5,30% 200 191 967 Kč 

Zlínský 70891320 7,07% 267 048 530 Kč 

Celkem   100,00% 3 777 206 924 Kč 
 
 
Plánovaný harmonogram realizace výplaty: 

- Dotační komise k přidělení části dotace v rozpočtovém provizoriu bude MPSV proběhne již před koncem 
ledna 

- Rozhodnutí o poskytnutí dotace budou krajům doručena do datových schránek, obratem po podpisu 
dotační komise 

- Ministerstvo financí uvolní 1. února 2022 na sociální služby (do kapitoly státního rozpočtu 313 – MPSV na 
závazný ukazatel neinvestiční nedávkové transfery) potřebnou částku. 

- MPSV bezodkladně provede výplatu finančních prostředků 
 
O případných změnách Vás budeme informovat. K doplňujícím informacím jsme k dispozici. 
 
S pozdravem a přáním klidného zbytku týdne 
 
Jan Vrbický 
 
 
 

Mgr. Jan Vrbický 
Ministerstvo práce a sociálních věcí 
zastupující náměstek pro řízení řízení Sekce 2, rodinné politiky a sociálních služeb 
Na Poříčním právu 1 (budova Podskalská 19) 
128 01 Praha 1 
Mob: 608797081 
Tel: 221 924 539 
e-mail: jan.vrbicky@mpsv.cz 
www.mpsv.cz 

 
 
 
 


