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Mimořádný termín pro podávání žádostí o finanční podporu 
v dotačním programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 

2019“ 
 

 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. XX/XXZ/2019 ze dne 5. 8. 2019 vyhlašuje 
mimořádný termín pro podávání žádostí o finanční podporu v dotačním programu 
„Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“, který byl vyhlášen usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/14Z/2018 ze dne 10. 9. 2018. 
 
Tento mimořádný termín je vyhlášen v návaznosti a dle pravidel dotačního programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019“ (dále jen „Program“), který vyhlásilo dne 10. 9. 2018 
Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 017/14Z/2018. Vyhlášení Programu včetně jeho 
příloh bylo vyvěšeno na úřední desce kraje a je dostupné na webových stránkách Ústeckého 
kraje www.kr-ustecky.cz v sekci Dotace a granty - Sociální věci  
https://www.kr-ustecky.cz/dotacni-program-quot-podpora-socialnich-sluzeb-v-usteckem-kraji-
2019-quot/d-1728830/p1=204744. 
K vyhlášení mimořádného termínu pro podávání žádostí o finanční podporu v Programu 
dochází v souvislosti s navýšením alokace finančních prostředků z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2019.   
 
Finanční prostředky, které Ústecký kraj na dofinancování sociálních služeb obdrží ze státního 
rozpočtu (MPSV), jsou určeny výhradně jen na platy, mzdy a jejich navýšení a na navýšení 
zvláštních příplatků za směnnost. 
 
Na základě Dodatku č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního 
rozpočtu na rok 2019 byla Ústeckému kraji navýšena alokace dle směrného čísla o 97 100 
000,- Kč na celkových 1 565 699 797,- Kč, přičemž z této částky je minimálně 97 100 000 Kč 
určeno jednak na platy, mzdy a jejich navýšení, přičemž částka musí být rozdělena 
transparentně a nediskriminačně bez ohledu na právní formu organizace a druh služby, dále 
je tato částka určena na dofinancování chybějících prostředků na zvláštní příplatky za 
směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb. 
 
Způsob poskytnutí finanční podpory a žádost o poskytnutí finanční podpory 

 
Finanční podpora může být poskytnuta žadatelům na základě „Žádosti poskytovatele 
sociálních služeb o účelovou dotaci pro rok 2019“ (dále jen Žádost), kterou podají 
v mimořádném termínu. Tato Žádost, pro rok 2019 musí být zpracována a podána výlučně 
prostřednictvím počítačového programu (IS OKsystém-poskytovatel), který pro tyto 
účely na vlastní náklady zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, viz § 101a, odst. 5, 
zákona o sociálních službách. 
 
 
Mimořádný termín pro podávání Žádostí je určen pouze pro žadatele, kteří podali Žádost 
o finanční podporu  v rámci Programu v řádném termínu.   
 
 
Žádost žadatel zpracuje a podá v souladu s instrukcemi IS OKsystém-poskytovatel. Povinnou 
přílohou žádosti o poskytnutí dotace v rámci mimořádného termínu je příloha č. 2 vyhlášení 
mimořádného terminu – Personální zajištění služby. V souladu s účelovým určením finančních 
prostředků na dofinancování sociálních služeb mohou žadatelé žádat finanční prostředky 
pouze na osobní náklady. 
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Lhůta pro podávání Žádostí v mimořádném termínu 

Žádost o finanční podporu z prostředků dotace ze státního rozpočtu, kterou Ústecký kraj 
obdrží na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu poskytování 
sociálních služeb pro rok 2019 je možné zpracovat a podat ve lhůtě: 

 

od 6. 9. do 11. 9. 2019 
 
Aplikace pro podávání žádostí pro rok 2019 je dostupná na webových stránkách: 
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt. 

 
Lhůta pro předložení Žádosti je stanovena do 11. 9. 2019, kdy žadatelé o finanční podporu 
předkládají své žádosti v elektronické podobě prostřednictvím IS OKsystém-poskytovatel, 
který pro účely dotačního řízení poskytuje krajským úřadům a registrovaným poskytovatelům 
Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 
Posuzování Žádostí 

Žádosti budou posouzeny dle pravidel Programu. Z hlediska souladu se Střednědobým 
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, resp. Akčním 
plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2019 a jeho přílohou Základní sítí 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021. 
 
Rozhodování o výši přidělené finanční podpory 

Žadatelé o finanční podporu budou o rozhodnutí Zastupitelstva Ústeckého kraje ve věci 
přidělení/nepřidělení výše finanční podpory informováni na internetových stránkách kraje, 
po ověření usnesení zastupitelstva.  
 
Finanční podpora bude poskytnuta Příjemci jednorázově ve výši 100 % do 30 dnů od podpisu 
dodatku ke Smlouvě.  
 
Faktické výplatě dotace předchází „přijetí“ finančních prostředků z rozpočtu MPSV na účet 
kraje. 
 
Dotazy a nejasnosti 

V souladu s § 95 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, se budou poskytovatelé sociálních služeb ve všech záležitostech souvisejících 
s poskytnutím dotace, včetně žádostí o přehodnocení výsledků řízení o poskytnutí finanční 
podpory na rok 2019, obracet na místně příslušný krajský úřad. 
 
Konzultační místo:  

 
Krajský úřad Ústeckého kraje 
odbor sociálních věcí – OFKZ 
Velká Hradební 3118/48 
400 02 Ústí nad Labem 
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Kontaktní osoby: 

Bc. Jana Čermáková, 475 657 283, e-mail: cermakova.j@kr-ustecky.cz  

Bc. Martina Macáková, 475 657 350, e-mail: macakova.m@kr-ustecky.cz  

Ing. Karina Brzobohatá, 475 657 946, e-mail: brzobohata.k@kr-ustecky.cz  

Mgr. Radka Zítková, 475 657 686, e-mail: zitkova.r@kr-ustecky.cz 

Jakékoliv nejasnosti technického charakteru související s podáváním elektronické žádosti 
je možné konzultovat na hotline dodavatele aplikace, OKsystem a.s., telefonní spojení 
+420 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz. 
 
 
Přílohy vyhlášení mimořádného termínu: 
 
Příloha č. 1 – Dodatek č. 1 k Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV 
státního rozpočtu na rok 2019 ze dne 11. 1. 2019 
Příloha č. 2 – Personální zajištění služby 
Příloha č. 3 – Uznatelná výše mzdových nákladů pro rok 2019  
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Příloha č. 2   

Registrační číslo sociální služby (ID):

Položka Pracovní zařazení
Úvazky ze Žádosti v 

řádném termínu  
Poskytnutá dotace 

Uznatelná výše 

osobních nákladů 

pro rok 2019

Maximální 

uznatelný 

požadavek

Požadavek na 

dotaci (Kč)

Pracovníci v přímé péči celkem 0 0 0 0 0

1.I sociální pracovníci 0 0

1.II pracovníci v sociálních službách 0 0

1.IV pedagogičtí pracovníci 0 0

1.V manželští a rodinní poradci 0 0

1.VI další odborní pracovníci 0 0

1.III zdravotničtí pracovníci 0 0

Pracovníci v nepřímé péči celkem 0 0 0 0 0

2.I vedoucí pracovníci 0 0

2.II administrativní pracovníci 0 0

2.III ostatní pracovníci 0 0

Celkem osobní náklady 0 0 0 0

Personální zajištění sociální služby

pracovní smlouvy

Řádný termín Mimořádný termín
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Registrační číslo sociální služby (ID):

Položka Pracovní zařazení
Úvazky ze Žádosti v 

řádném termínu  
Poskytnutá dotace 

Uznatelná výše 

osobních nákladů 

pro rok 2019

Maximální 

uznatelný 

požadavek

Požadavek na 

dotaci (Kč)

Pracovníci v přímé péči celkem 0 0 0 0 0

1.I sociální pracovníci 0 0

1.II pracovníci v sociálních službách 0 0

1.IV pedagogičtí pracovníci 0 0

1.V manželští a rodinní poradci 0 0

1.VI další odborní pracovníci 0 0

1.III zdravotničtí pracovníci 0 0

Pracovníci v nepřímé péči celkem 0 0 0 0 0

2.I vedoucí pracovníci 0 0

2.II administrativní pracovníci 0 0

2.III ostatní pracovníci 0 0

Celkem osobní náklady 0 0 0 0

Personální zajištění sociální služby

dohody o pracovní činnosti

Řádný termín Mimořádný termín
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Registrační číslo sociální služby (ID):

Položka Pracovní zařazení
Úvazky ze Žádosti v 

řádném termínu  
Poskytnutá dotace 

Uznatelná výše 

osobních nákladů 

pro rok 2019

Maximální 

uznatelný 

požadavek

Požadavek na 

dotaci (Kč)

Pracovníci v přímé péči celkem 0 0 0 0 0

1.I sociální pracovníci 0 0

1.II pracovníci v sociálních službách 0 0

1.IV pedagogičtí pracovníci 0 0

1.V manželští a rodinní poradci 0 0

1.VI další odborní pracovníci 0 0

1.III zdravotničtí pracovníci 0 0

Pracovníci v nepřímé péči celkem 0 0 0 0 0

2.I vedoucí pracovníci 0 0

2.II administrativní pracovníci 0 0

2.III ostatní pracovníci 0 0

Celkem osobní náklady 0 0 0 0

Personální zajištění sociální služby

dohody o provedení práce

Řádný termín Mimořádný termín
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Registrační číslo sociální služby (ID):

Položka Pracovní zařazení
Úvazky ze Žádosti v 

řádném termínu  
Poskytnutá dotace 

Uznatelná výše 

osobních nákladů 

pro rok 2019

Maximální 

uznatelný 

požadavek

Požadavek na 

dotaci (Kč)

Pracovníci v přímé péči celkem 0 0 0 0 0

1.I sociální pracovníci 0 0

1.II pracovníci v sociálních službách 0 0

1.IV pedagogičtí pracovníci 0 0

1.V manželští a rodinní poradci 0 0

1.VI další odborní pracovníci 0 0

1.III zdravotničtí pracovníci 0 0

Pracovníci v nepřímé péči celkem 0 0 0 0 0

2.I vedoucí pracovníci 0 0

2.II administrativní pracovníci 0 0

2.III ostatní pracovníci 0 0

Celkem osobní náklady 0 0 0 0

Personální zajištění sociální služby

nákup služeb

Řádný termín Mimořádný termín



položka pracovní pozice hrubá mzda superhrubá mzda roční superhrubá mzda 

1.1 sociální pracovníci 36 295 48 635 583 626

1.2 pracovníci v sociálních službách 27 692 37 107 445 284

1.4 pedagogičtí pracovníci 36 661 49 126 589 515

1.5 manželští a rodinní poradci 36 661 49 126 589 515

1.6 další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby 36 661 49 126 589 515

2.1 vedoucí pracovníci (ředitel, vedoucí služby, právník, právní poradce atd.) 55 311 74 116 889 396

2.2 administrativní pracovníci 36 992 49 570 594 837

2.3 ostatní pracovníci 28 360 38 003 456 030

Uznatelná výše mzdových nákladů pro rok 2019

Příloha č. 3


