
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 20.2

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Malý dotační program 2020 – vyhodnocení

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační 
program“

Nárok na rozpočet:
S nárokem 10,5 mil Kč na rozpočet Regionálního podpůrného fondu Ústeckého kraje, dle schváleného 
rozpočtu na rok 2019

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 2. 10. 2019 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení:          

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 17. 10. 2019 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

20.2-1 Název: Bod 20.2 priloha 1.pdf Metodika U

20.2-2 Název: Bod 20.2 priloha 2.pdf Hodnocení žádostí dotací U

20.2-3 Název: Bod 20.2 priloha 3.pdf Dotace v kompetenci ZÚK U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. dle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí dotace subjektům a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 3 tohoto usnesení

2. o přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností u organizací – Bateau z.s., IČ: 01507311, u služby odborné sociální poradenství (ID: 
6765091), Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., IČ: 00499811, u služby raná péče (ID: 5002625), 
Česká unie neslyšících, z.ú., IČ: 00675547, u služby tlumočnické služby (ID: 5839760), Národní ústav pro 



autismus, z.ú., IČ: 26623064, u služeb odborné sociální poradenství (ID: 2284277) a sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s dětmi (ID: 7472903)

B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s 
podpořenými organizacemi
Termín: 16. 12. 2019



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 138/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“. Předmětem podpory programu 
jsou registrované sociální služby definované v § 37–58, 60–63, 65–67 a 69–70 zákona č. 108/2006 Sb., o 
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dotační program se nevztahuje na sociální služby 
protidrogové politiky a příspěvkové organizace zřizované Ústeckým krajem.
V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 je na program vyčleněna částka 10,5 mil. Kč.
Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
musí být dotační programy zveřejněny 30 dnů přede dnem, od něhož lze podávat žádosti o poskytnutí 
dotace. V souladu s tímto zákonem byla informace o vyhlášení dotačního programu po schválení 
zastupitelstvem zveřejněna dne 8. 7. 2019 na elektronické úřední desce a v příslušné tematické sekci na 
webových stránkách Ústeckého kraje. Žádosti o dotace byly přijímány v období od 9. 8. 2019 do 31. 8. 2019. 
Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 byly podávány prostřednictvím záložky „Žádosti“ v rámci internetové 
aplikace Katalogu sociálních služeb Ústeckého kraje.
V daném termínu doručilo odboru sociálních věcí 96 organizací celkem 318 žádostí o poskytnutí dotace na 
318 služeb. Celkový požadavek ze žádostí o dotaci z rozpočtu kraje je 54 136 714,- Kč.
I. Vyhodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý 
dotační program“
U doručených žádostí bylo odborem sociálních věcí provedeno formální a věcné vyhodnocení žádostí o 
dotace. Pro hodnocení byly závazné podmínky vyhlášení programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální 
služby 2020 – malý dotační program“, dále dokumenty Zásady pro poskytování dotací a návratných 
finančních výpomocí Ústeckým krajem a Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb 
v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2020 – malý dotační program“ (dále jen „Metodika 
malého programu“), která byla součástí vyhlášení dotačního programu. Každá služba byla posuzována 
samostatně a o hodnocení byl zpracován protokol. Ve věcném hodnocení bylo nejdříve posouzeno, zda 
žádost svým obsahem odpovídá okruhu podpory dotačního programu. Poté byla žádost ohodnocena dle 
kritérií stanovených v Metodice malého programu. Při hodnocení se vycházelo z údajů uvedených v žádosti, s 
přihlédnutím k Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021. Posuzována byla 
potřebnost sociální služby v regionu, efektivita sociální služby, přiměřenost nákladů dle Střednědobého plánu 
sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019-2021 a zajištění spolufinancování služby.
Pouze jedna žádost byla vyřazena při formálním a věcném hodnocení, z důvodu nezařazení služby v 
Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2011, s účinností od 1. 7. 2019. Jedná se o 
organizaci – Oblastní charita Most IČ: 70828920, u služby terénní programy (ID: 5872914).
Mechanismus výpočtu dotace dle Metodiky Malého programu:
Za účelem výpočtu optimální výše dotace jsou sociální služby dle svého charakteru rozděleny do
4 skupin. Pro každou skupinu je vždy aplikován shodný mechanismus výpočtu.

Skupiny sociálních služeb:

1. služby sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby 
(nezahrnují se úhrady od uživatelů),
2. služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby,
3. služby sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou,
4. služby sociální péče – pobytová forma služby.
Metodika výpočtu místně obvyklých nákladů
Výpočet místně obvyklých nákladů vychází z analýzy nákladů jednotlivých druhů sociálních služeb v kraji. 
Obvyklé náklady zahrnují pouze náklady na základní činnosti služby poskytované s působností pouze v rámci 
kraje a zahrnují jak osobní, tak provozní náklady (režie) služby.

Optimální výše dotace je propočtená na rozsah služby, jak byla vymezena v Základní síti kraje. V případě, že 
rozsah služby je nižší, než je vymezen v Základní síti kraje, vypočte se optimální výše dotace podle 
skutečného rozsahu služby, specifikovaného v žádosti.

Základní vymezení pro skupinu 1 a 2:
Při výpočtu se do úvazků pracovníků v přímé péči zahrnují pracovníci pracující
u poskytovatele sociální služby ve službě na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti a dohodu o 
provedení práce. V případě dohody o provedení práce se přepočítá prováděná práce v hodinách na její 
odpovídající hodnotu v úvazcích. Je-li pracovník zajišťován mimo pracovní poměr na základě obchodní 
smlouvy (nákupem služby, dodavatelsky), pak se odpovídající hodnota úvazku do výpočtu optimální výše 
dotace nezahrnuje.
Do výpočtu se zahrnují plánované úvazky všech pracovníků uvedených v žádosti, maximálně však do výše 



úvazků uvedených v Základní síti kraje.
Do výpočtu se zahrnují pracovníci v přímé péči a k nim odpovídající úvazek ve velikosti 0,3 úvazku dalších 
pracovníků. Tedy na jeden úvazek pracovníka v přímé péči připadá 0,3 úvazku ostatních pracovníků.
Mezi pracovníky v přímé péči jsou zahrnuti odborní pracovníci uvedení v § 115 odst. 1 písm. a) až e) zákona 
o sociálních službách.
Mezi ostatní pracovníky jsou zahrnuti – vedoucí pracovníci (vedoucí organizace, vedoucí služby, ostatní 
vedoucí pracovníci), administrativní pracovníci (sekretářské a asistenční pozice, účetní, ostatní 
administrativní pracovníci), obslužný personál (údržba, úklid, apod.).
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na úvazek pracovníka v přímé péči měsíčně pro 
jednotlivé druhy služeb, která odpovídá celkovým obvyklým měsíčním nákladům na jednotlivé druhy služeb. 
Tato hodnota vyjadřuje celkové náklady na 1 pracovní úvazek pracovníka v přímé péči, tzn. osobní i provozní 
náklady služby (včetně režií).
Základní vymezení pro skupinu 3 a 4:
V případě výpočtu na služby sociální prevence a péče s lůžkovou kapacitou jsou celkové obvyklé náklady 
služby kalkulovány na lůžka, nikoli na pracovní úvazky.
Do výpočtu se zahrnují plánované kapacity – lůžka, uvedené v žádosti, maximálně však do kapacity – lůžek, 
zahrnutých v Základní síti kraje.
Pro výpočet je stanovena hodnota finanční podpory na 1 lůžko na den pro jednotlivé druhy služeb, která 
odpovídá celkovým obvyklým nákladům na 1 lůžko na den. Do výpočtu dále vstupuje počet dnů, ve kterém je 
služba v roce poskytována a kapacita služby (počet lůžek), tzn. do výpočtu vstupuje počet plánovaných 
lůžkodnů.

Výpočet optimální výše dotace (OVD) na služby:
sociální prevence a odborného sociálního poradenství – ambulantní a terénní forma služby
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé péči a 
stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného 
podílu spolufinancování.

Výpočet optimální výše dotace na služby:
sociální péče – ambulantní a terénní forma služby
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na úvazek pracovníka v přímé péči a úhrad od 
uživatelů služby a stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu 
a stanoveného podílu spolufinancování.

Výpočet optimální výše dotace na služby:
sociální prevence – pobytová a ambulantní forma služby s lůžkovou kapacitou
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů služby a 
stanoveného podílu spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného 
podílu spolufinancování.

Výpočet optimální výše dotace na služby:
sociální péče – pobytová forma služby
OVD je stanovena jako rozdíl celkových obvyklých nákladů na lůžko a úhrad od uživatelů služby a případně 
úhrad za poskytovanou zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění a stanoveného podílu 
spolufinancování služby, resp. jako rozdíl vyrovnávací platby na službu a stanoveného podílu 
spolufinancování.

Reálná výše dotace je stanovena tak, že vypočtená optimální výše dotace je upravena (ponížena) na základě 
aplikace redukčních koeficientů a dále na základě vyhodnocení míry splnění dalších hodnotících kritérií 
dotačního programu.
Žadateli nebude vyplacena vyšší dotace, než jaká odpovídá optimální výši dotace stanovené v souladu s 
pravidly Metodiky Malého programu. Reálná výše dotace pak bude stanovena tak, že optimální výše dotace 
bude upravena (ponížena) na základě aplikace redukčních koeficientů a na základě výsledku vyhodnocení 
míry splnění jednotlivých hodnotících kritérií dotačního programu. V případě, že v žádosti žadatel požádal o 
dotaci nižší, než představuje reálná výše dotace určená dle předchozí věty, bude poskytovateli sociálních 
služeb (žadateli) vyplacena dotace ve výši uvedené v žádosti.
Maximální výše dotace je stanovena ve výši 300 000,- Kč na 1 sociální službu (identifikátor).
V příloze č. 2 tohoto materiálu je celkové hodnocení žádostí o dotaci v programu „Podpora Ústeckého kraje 
na sociální služby 2019 – malý dotační program“.
Na základě provedeného hodnocení doporučujeme podpořit žádosti uvedené v příloze č. 3 tohoto materiálu, 
které splňují podmínky programu a odborná kritéria hodnocení pro stanovení výše dotace.



Finanční podpora z rozpočtu kraje bude poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká 
financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb.
Podle § 59 odst. 2 písm. a) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), je o přidělení dotací do výše 
200.000,- Kč jednomu subjektu v kalendářním roce kompetentní rozhodnout rada kraje.
O přidělení dotace nad 200.000,- Kč jednomu subjektu je podle § 36 písm. c) tohoto zákona kompetentní 
rozhodnout zastupitelstvo kraje.

II. Přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních 
služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností
Vzhledem ke změně systému financování sociálních služeb jsou registrované sociální služby v návaznosti na 
síť služeb s účinností od 1. 1. 2016 pověřené zajišťováním dostupnosti sociálních služeb, z jehož rozsahu 
bude vycházet jejich financování. Registrované sociální služby působící v Ústeckém kraji již na počátku roku 
obdržely Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní 
sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021 (dále jen „Pověření“). Vzhledem k tomu, že 
některé registrované sociální služby mají širší než regionální působnost, vydefinovalo Ministerstvo práce a 
sociálních věcí (dále jen „MPSV“) „Síť sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností pro rok 2019“ 
a sociální služby uvedené v této síti služeb pověřilo Pověřením MPSV, ke kterému Ústecký kraj v souvislosti s 
financováním služeb přistoupil. „Síť sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností pro rok 2019“ 
MPSV doposud nevydefinovalo. Předpokládá se však, že služby ze sítě pro rok 2018 a 2019 budou zaneseny 
i v síti pro rok 2020 a je zde předpoklad, že ve 4. čtvrtletí roku 2019 bude službám uvedených v síti MPSV 
vydáno pověření. Ústecký kraj k tomuto pověření v rámci smlouvy přistoupí.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

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

Schvalovací cesta:

1 Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)   Ing. Petra Lafková 3. 10. 
2019

2 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
4.10.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 3. 10. 2019


