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Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.4

20. zasedání zastupitelstva konané dne 24. 6. 2019

Věc:
Financování sociálních služeb v roce 2019

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Řešení krizové situace ve financování sociálních služeb v Ústeckém kraji v roce 2019

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje

Projednáno:

Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 20. 6. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Rada ústeckého kraje 

Dne: 22. 5. 2019 Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 060/69R/2019

Přílohy: 

20.4-1 Název: bod 20.4 priloha 1.pdf
Požadavek na dofinancování 
sociálních služeb na základě dat z IS 
OKsystém - poskytovatel 

U

20.4-2 Název: bod 20.4 priloha 2.pdf
Požadavky Ústeckého kraje na 
dofinancování sociálních služeb v 
čase

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace uvedené v příloze č. 1 a 2 předloženého materiálu

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, povinnost podniknout další kroky k získání 
dalších finančních prostředků na dofinancování sociálních služeb,
Termín: 30. 9. 2019



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj podal dne 26. 7. 2018 na MPSV prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém - 
poskytovatel žádost o dotaci na podporu sociálních služeb v kraji na rok 2019 ve výši 2 095 223 595,- Kč.

Dne 11. 1. 2019 obdržel Ústecký kraj Rozhodnutí, kterým byla Ústeckému kraji poskytnuta dotace z kapitoly 
313 - MPSV státního rozpočtu v celkové maximální výši 1 468 599 797,- Kč. Ústecký kraj obdržel 
prostřednictvím internetové aplikace IS OKsystém – poskytovatel celkem 180 žádostí o finanční podporu v 
celkové výši 2 004 382 889,- Kč na 528 sociálních služeb. Z celkového počtu 528 sociálních služeb bylo 
podpořeno 524 v celkovém finančním objemu 1 468 599 500,- Kč.
Poskytovatelé sociálních služeb v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2019 požadovali finanční podporu v celkové výši 1 933 745 176,- Kč (požadavky bez neuznatelných nákladů 
se zohledněním stanovené optimální výše podpory). Z uvedeného vyplývá, že Ústeckému kraji na plné 
dofinancování sociálních služeb v letošním roce chybí reálně 465 145 379,- Kč.

Poskytovatelé sociálních služeb si ve většině případů žádají o finanční prostředky především na úhradu 
mzdových nákladů (téměř 92 % požadavku). Požadavky na úhradu mzdových nákladů jednotlivých 
poskytovatelů v součtu činily 1 813 838 053,- Kč (tato částka je již ponížena o neuznatelné a nadhodnocené 
náklady). Z tohoto vyplývá, že na dofinancování alespoň mzdových nákladů chybí Ústeckému kraji 345 238 
256,- Kč. V žádostech poskytovatelů sociálních služeb však nejsou zohledněny veškeré požadavky v 
souvislosti se dvěma změnami zákona č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě (č. 263/2018 Sb. a 332/2018 Sb.) s účinností od 1. 1. 2019, jelikož v době podávání 
žádostí nebyly tyto změny známy. Nutno také uvést, že poskytovatelé sociálních služeb na některé sociální 
služby, které jsou poskytovány v kraji, o dotaci z dotačního titulu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 
2019“ nežádali. Tyto služby jsou financovány prostřednictvím projektů OPZ (zejména POSOSUK 2).

Požadavek na dotaci za pobytové služby s nepřetržitým provozem (azylové domy, domovy pro seniory, 
domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, domy na půl 
cesty, odlehčovací služby – pobytová forma, služby následné péče – pobytová forma, sociální služby 
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a týdenní stacionáře) je vyčíslen ve výši 1 278 427 
236,- Kč. Vyjmenované druhy sociálních služeb v řádném kole dotačního řízení dostaly přidělenou finanční 
podporu ve výši 999 221 600,- Kč. Z tohoto vyplývá, že na plné dofinancování pobytových služeb s 
nepřetržitým provozem je potřeba 279 205 636,- Kč.

Výše vyjmenované druhy sociálních služeb z velké části žádají o prostředky na úhradu mzdových nákladů. 
Požadavek na úhradu mzdových nákladů byl vyčíslen ve výši 1 226 742 627,- Kč. Pokud od této částky 
odečteme částku přidělené dotace, pak zjistíme, že na dofinancování mzdových nákladů u pobytových služeb 
s nepřetržitým provozem je potřeba 227 521 027,- Kč. Shrnutí vyčíslených požadavků na dofinancování 
stanovených na základě dat z IS OKsystém - poskytovatel uvádí příloha č. 1 předloženého materiálu.

Ústecký kraj už od začátku tohoto roku požadoval ze strany MPSV navýšení alokace finančních prostředků. 
První požadavek na dofinancování sociálních služeb byl prezentován dne 28. 2. 2019 na jednání Komise 
Rady AK ČR pro sociální věci v Jihlavě ve výši 345 238 256,-Kč. Na základě výzev z MPSV a Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb ČR byly v následujících měsících odborem SV kalkulovány další požadavky 
na dofinancování, viz. příloha č. 2 tohoto materiálu.

Problematika dofinancování sociálních služeb bude také hlavním tématem na jednání Komise Rady AK ČR 
pro sociální věci, které bude probíhat ve dnech 23. – 24. 5. 2019 ve Zlínském kraji. Na tomto jednání bude 
také účastna ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc, společně s dalšími zástupci z 
MPSV.

Vzhledem k závažnosti situace v oblasti financování sociálních služeb byl odborem sociálních věcí zřízen 
informační email SocialniSluzby@kr-ustecky.cz , který je od 14. 5. 2019 v provozu. Prostřednictvím tohoto 
emailu mohou poskytovatelé sociálních služeb komunikovat s odborem sociálních věcí. Za odbor sociálních 
věcí zodpovídají za komunikaci s veřejností vedoucí oddělení finančního řízení, kontroly a zřizovatelských 
funkcí a další 2 pověřené dotační pracovnice, které jsou připravené poskytnout konzultaci nebo odpovědět na 
další otázky v oblasti dofinancování sociálních služeb.

V současné době odbor SV čeká na vyjádření ze strany MPSV o poskytnutí či neposkytnutí finanční podpory 
na dofinancování sociálních služeb. Informace o dofinancování by měla být všem krajům známá nejpozději 
na začátku června tohoto roku. MPSV byla také sdělena informace, že kraje do začátku června potřebují znát 
především závaznou informaci o tom, zda budou dofinancovány a výši alokace pro jednotlivé kraje, tedy 



nepotřebují hned finanční prostředky.

V první variantě je počítáno s tím, že Ústecký kraj obdrží finanční prostředky na dofinancování sociálních 
služeb od MPSV. V tomto případě bude orgánům kraje předloženo ke schválení vyhlášení mimořádného 
termínu pro podávání žádostí o dotaci z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2019“. Finanční prostředky budou rozděleny mezi jednotlivé žadatele dle pravidel 
Metodiky Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb 2019. Zde 
doplňujeme informaci o tom, že administrace vyhlášení mimořádného kola dotačního řízení je velmi časově 
náročná i s ohledem na splnění všech zákonných požadavků a na naplánování všech nezbytných kroků. 
Odbor sociálních věcí je připraven tuto variantu zrealizovat.

Pokud Ústecký kraj neobdrží od MPSV další finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb, pak 
bude muset přistoupit ke druhé variantě. V současné chvíli je v rezervě odboru sociálních věcí na 
dofinancování sociálních služeb k dispozici částka ve výši 40 000 000,-Kč. Ve srovnání s částkou, kterou kraj 
požadoval na dofinancování sociálních služeb, je tato částka velmi nízká. Pokud Ústecký kraj neobdrží od 
MPSV finanční prostředky na dofinancování sociálních služeb přistoupí k postupnému rozpouštění rezervy. 
Dofinancování z centrální rezervy bude směřováno výhradně do pobytových služeb s nepřetržitým provozem, 
tedy do služeb azylové domy, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se 
zvláštním režimem, chráněné bydlení, domy na půl cesty, odlehčovací služby – pobytová forma, služby 
následné péče – pobytová forma, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a 
týdenní stacionáře. Částkou 40 000 000 Kč kraj není schopen krýt ani výpadek finančních prostředků na 
mzdové náklady pobytových služeb s nepřetržitým provozem. Po rozpuštění rezervy bude nadále chybět 
částka ve výši 187 521 027,-Kč na dofinancování mzdových nákladů u pobytových služeb s nepřetržitým 
provozem.

Pokud bude muset kraj přistoupit ke druhé variantě, alespoň k částečnému krytí výpadku finančních 
prostředků na platy a mzdy poskytovatelů sociálních služeb, je zapotřebí hledat další možné finanční rezervy 
nejen v rozpočtu kraje, které by šly na financování sociálních služeb využít.

Na odbor sociálních věcí průběžně od ledna 2019 chodí individuální žádosti o dofinancování. V současné 
chvíli eviduje odbor sociálních věcí žádosti o dofinancování od 20 poskytovatelů na 62 sociálních služeb ve 
výši 15 676 044,-Kč. Na odbor sociálních věcí byly zaslány ještě 2 žádosti o dofinancování, ze kterých však 
nebylo jasné, na které služby daný poskytovatel žádá dofinancování a v jaké výši. Evidované žádosti o 
individuální dofinancování od jednotlivých poskytovatelů však neodráží reálnou potřebu dofinancování, která 
je uváděna výše. Poskytovatelé byli upozorněni, aby nezasílali žádosti o individuální dofinancování volnou 
formou. Pokud Ústecký kraj obdrží další prostředky na dofinancování sociálních služeb, je počítáno s 
vyhlášením mimořádného termínu pro podávání žádostí v rámci dotačního programu „Podpora sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 2019“ a žadatelé o finanční podporu budou muset podávat nové žádosti o dotaci 
prostřednictvím aplikace IS OKsystém – poskytovatel. S tímto scénářem byli poskytovatelé již seznámeni.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)
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