
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: 20.3

24. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 10. 2019

Věc:
Dotační program „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ – 
vyhodnocení 

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Vyhodnocení dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“

Nárok na rozpočet:
S nárokem 3 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: 

20.3-1 Název: Bod 20.3 priloha 1.pdf Metodika protidrogového programu U

20.3-2 Název: Bod 20.3 priloha 2.pdf Vyhodnocení protidrogového 
programu 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 organizacím a o uzavření smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 2 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 organizace WHITE LIGHT I., z.ú.,IČ: 64676803, Pražská 166/47, Ústí nad Labem u služeb 
terapeutické komunity (ID: 7968327) a služby následné péče (ID: 5291489)



B) ukládá

Mgr. Ing. Miroslavu Andrtovi, členu Rady Ústeckého kraje, zabezpečit potřebné úkony k uzavření smluv s 
podpořenými organizacemi
Termín: 30. 11. 2019



Důvodová zpráva:
Usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 139/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 byl vyhlášen dotační program 
„Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“.
Předmětem podpory jsou registrované sociální služby definované v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů, pro cílovou skupinu osob ohrožených závislostí nebo závislých na 
návykových látkách. Jedná se konkrétně o služby: odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby 
následné péče, terapeutické komunity a terénní programy. V rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2019 
byla na program vyčleněna částka 3 mil. Kč. Informace o vyhlášení dotačního programu byla po schválení 
zastupitelstvem zveřejněna na elektronické úřední desce a v příslušné tematické sekci na webových 
stránkách Ústeckého kraje. 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 byl dotační program zveřejněn 8. 7. 2019 a žádosti o 
dotace byly přijímány v období od 9. 8. 2019 do 31. 8. 2019. V daném termínu doručilo odboru sociálních věcí 
6 organizací celkem 28 žádostí o poskytnutí dotace na 28 služeb. Celkový požadavek o dotace z rozpočtu 
kraje je 6 753 106 Kč. Žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 byly zpracovány a podány prostřednictvím 
internetové aplikace v Katalogu sociálních služeb.

I. Vyhodnocení žádostí o dotace v programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové 
politiky 2020“ (dále jen Protidrogový program)
U doručených žádostí bylo odborem sociálních věcí provedeno formální a věcné vyhodnocení žádostí o 
dotace. Pro hodnocení byly závazné specifické podmínky vyhlášení Protidrogového programu, dále 
dokumenty Zásady pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí Ústeckým krajem (dále jen 
Zásady) a Metodika pro poskytování dotace poskytovatelům sociálních služeb v programu „Podpora 
Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ (dále jen Metodika protidrogového programu), 
která byla součástí vyhlášení dotačního programu a tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu. Při hodnocení 
sociálních služeb bylo využito údajů obsažených v Základní síti sociálních služeb Ústeckého kraje na období 
2019–2021 (dále jen Základní síť kraje), údajů z registru poskytovatelů sociálních služeb a Katalogu 
sociálních služeb Ústeckého kraje. Každá služba byla posuzována samostatně dle stanovených podmínek 
programu a nastavených postupů hodnocení. K věcnému hodnocení byly postoupeny všechny doručené 
žádosti, žádná nebyla vyřazena pro formální nedostatky. Nejprve bylo posouzeno, zda žádost svým obsahem 
odpovídá okruhu podpory dotačního programu. Dále byla posuzována potřebnost služby v regionu, tzn. 
soulad se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2019–2021, resp. 
zařazení do Základní sítě kraje, efektivita služby, přiměřenost a uznatelnost nákladů služby a zajištění 
spolufinancování služby. Poté byl stanoven návrh výše finanční podpory v souladu s Metodikou 
Protidrogového programu a Zásadami. Při výpočtu dotace se vycházelo z celkového počtu úvazků pracovníků 
zajišťujících poskytování sociální služby, který je uveden v Základní síti kraje účinné od 1. 7. 2019. U služeb, 
které jsou v některých lokalitách Ústeckého kraje financovány částečně v rámci Koordinovaného přístupu v 
sociálně vyloučených lokalitách, byla pro návrh finanční podpory započtena pouze adekvátní část úvazků.

Způsob výpočtu dotace byl následující:
1. Výpočet celkové výše úvazků pro jednotlivé žádající služby: u každé služby se k úvazkům v přímé péči dle 
Základní sítě kraje (případně k úvazkům ze žádosti, pokud jsou nižší, než v Základní síti) přičetlo stanoveným 
poměrem maximálně 0,3 úvazku nepřímé péče na 1 úvazek přímé péče (v případě, že požadavek v žádosti 
byl na úvazky nepřímé péče nižší, započetly se úvazky ze žádosti). Výsledkem byl celkový počet úvazků pro 
jednotlivou službu.
Celkový počet úvazků služby se pro výpočet dotace násobil vypočtenou dotací na úvazek dle následujících 
bodů 2 – 4.
2. Stanovení průměrné finanční podpory na 1 úvazek pracovníka sociálních služeb: Prostředky přidělené pro 
Protidrogový program se vydělily celkovým počtem úvazků pracovníků všech sociálních služeb, na které je 
žádána dotace = průměrná dotace na úvazek.
3. Nejdříve se stanovila výše dotace u služeb kontaktních center, kdy na 1 úvazek služeb kontaktních center 
byla navýšena o 20 % průměrné dotace na úvazek. Výslednou částkou byly vynásobené požadované úvazky 
kontaktních center.
4. Poté se stanovila dotace u ostatních sociálních služeb:
Od prostředků přidělených pro Protidrogový program byly odečteny vypočtené dotace pro kontaktní centra. 
Následně byla ze zbývající částky alokace vypočtena průměrná finanční podpora na úvazek ostatních služeb, 
tj. zbývající prostředky se vydělily počtem úvazků ostatních služeb bez kontaktních center.
5. Vypočtené návrhy dotací jednotlivých služeb byly v souladu s čl. VIII., odst. 5 Zásad zaokrouhlené na celé 
desetikoruny směrem dolů.

Služby kontaktních center byly při výpočtu dotace zvýhodněny z toho důvodu, že vykazují značné náklady na 



zdravotnický materiál potřebný k zajištění jedné ze základních činností služby. Z ostatních sociálních služeb 
protidrogové prevence je zdravotnický materiál součástí nákladů na zajištění základních činností služby již 
pouze u terénních programů, které však nemají vysoké náklady na provoz, jako je tomu u kontaktních center. 
Zvýhodnění služeb kontaktních center je zapracováno ve způsobu výpočtu dotace v Metodice protidrogového 
programu, která byla součástí vyhlášení dotačního programu.

V Protidrogovém programu bylo celkově rozděleno 2 999 870 Kč.

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 s výjimkou 
základního potravinového servisu v rámci činnosti služeb kontaktních center.

Na základě provedeného hodnocení doporučujeme podpořit žádosti o podporu služeb uvedené v příloze č. 2, 
které splňují podmínky dotačního programu.

Vzhledem k tomu, že všem subjektům je navrženo přidělení dotace nad 200.000,- Kč v kalendářním roce, je 
podle § 36 písm. c) zákona 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), 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

V souvislosti se změnou systému financování sociálních služeb s účinností od 1. 1. 2016 jsou registrované 
sociální služby v návaznosti na síť služeb pověřené zajišťováním dostupnosti sociálních služeb, z rozsahu 
pověření vychází jejich financování. Registrované sociální služby působící v Ústeckém kraji disponují 
Pověřením Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě 
sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019–2021, které již obdržely.
Některé registrované sociální služby mají širší, než krajskou působnost. Tyto služby jsou definované v „Síti 
sociálních služeb s nadregionální a celostátní působností“ Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 
MPSV). MPSV vydává službám zakotveným v této síti Pověření k zajištění dostupnosti poskytování 
sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální 
působností, ke kterým Ústecký kraj v souvislosti s financováním služeb přistoupil. „Síť sociálních služeb s 
nadregionální a celostátní působností pro rok 2020“ MPSV dosud nevydefinovalo. Předpokládá se však, že 
služby ze sítě pro rok 2019 budou zaneseny i v síti pro rok 2020 a ve 3. čtvrtletí 2019 bude službám 
uvedeným v síti MPSV vydáno pověření. Ústecký kraj k tomuto pověření v rámci smlouvy přistoupí. Do 
dotačního programu „Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2020“ byly podané 2 
žádosti na podporu služeb s nadregionální působností poskytovatele WHITE LIGHT I., z.ú. Obě dvě služby 
byly zakotvené v nadregionální síti od počátku jejího vzniku.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Petra Lafková,
vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Petra Lafková (vedoucí odboru)

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 
3.10.2019

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 3. 10. 2019


