
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: 20.1

31. zasedání zastupitelstva konané dne 7. 9. 2020

Věc:
Změna závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Žádosti příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí v souvislosti s poskytnutím dotací z MPSV a 
MZ ve věci odměn pracovníků v sociálních službách za dobu pandemie COVID_19

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 5. 8. 2020 Pro: 10 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 056/105R/2020

Přílohy: 

20.1-1 Název: bod 20.1 priloha 1.pdf Změna ZU - objem prostředků na 
platy v absolutní výši na rok 2020 U

20.1-2 Název: bod 20.1 priloha 2.pdf Žádosti příspěvkových organizací U

20.1-3 Název: bod 20.1 priloha 3.pdf Fondy investic a rezervní fondy 
příspěvkových organizací U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020 pro tři 
příspěvkové organizace v působnosti odboru sociálních věcí, o celkovou částku 24 055 tis. Kč na 
souhrnnou částku 384 633 tis. Kč, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení;



Důvodová zpráva:
Dne 20. 11. 2019 schválila Rada Ústeckého kraje usnesením č. 019/82R/2019 rozpočty, střednědobé výhledy 
rozpočtů, odpisové plány a závazné ukazatele příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem na rok 
2020 a výši povinného odvodu z odpisů majetku z fondů investic.
Rada Ústeckého kraje dne 5. 8. 2020 usnesením č. 056/105R/2020 schválila navýšení závazného ukazatele 
– objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 2020 pro všech 14 p. o. v gesci odboru sociálních věcí.
Na základě Směrnice poř. č. S-03/2020, čl. 6, odst. 6.4 předkládáme Zastupitelstvu ke schválení změny 
závazného ukazatele nad 5 000 tis. Kč.
Jedná se o tyto tři příspěvkové organizace:
- Centrum sociální pomoci Litoměřice, p. o.
- Domovy sociálních služeb Litvínov, p. o.
- Podkrušnohorské domovy sociálních služeb Dubí – Teplice, p. o.

Příspěvkové organizace zažádaly o zvýšení závazného ukazatele – objem prostředků na platy v absolutní 
výši pro rok 2020, a to z důvodů:
1. Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlásilo dotaci ze státního rozpočtu na podporu mimořádného 
finančního ohodnocení zaměstnanců v souvislosti s epidemií COVID-19 na účel“ Úhrada mimořádných 
odměn za práci v období aplikací opatření proti onemocnění COVID-19 nebo z důvodů vystavení riziku 
nákazy při kontaktu s jinými osobami. Odměna bude vyplacena pracovníkům v sociálních službách, sociálním 
pracovnicím, zaměstnancům údržby, vrátnice, stravovacího provozu, prádelny, řidičům a THP. Střednímu 
zdravotnickému personálu na základě této dotace není možné odměny vyplatit. MPSV ČR odsouhlasilo 
dotaci na příspěvkové organizace v gesci odboru sociálních věcí ve výši 56 422 379,- Kč. Tato částka 
zahrnuje i odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele.
2. Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimořádný dotační program „Podpora mimořádného finančního 
ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19“ na 
mimořádné ohodnocení i zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 
za účelem finanční podpory je poskytnutí mimořádného finančního ohodnocení zdravotnických pracovníků v 
sociálních službách v souvislostí s epidemií COVID-19. Žádosti k této dotaci MZ ČR se v současné době 
zpracovávají. Předpokládaná částka požadované dotace činí cca 8 190 tis. Kč, vč. odvodů na sociální a 
zdravotní pojištění zaměstnavatele.
3. Dvě příspěvkové organizace požadují mimořádné navýšení ZU – objem prostředků na platy v absolutní 
výši – z důvodu vysokých úhrad od zdravotních pojišťoven.
• Domov Severka Jiříkov, příspěvková organizace – navýšení závazného ukazatele o 1 100 tis. Kč;
• Podkrušnohorské domovy sociálních služeb, Dubí – Teplice, příspěvková organizace o 900 tis. Kč.
K vyšším úhradám od zdravotních pojišťoven došlo v důsledku uplatnění opatření, která vyplynula ze závěrů 
a doporučení z auditu vykazování výkonů pro zdravotní pojišťovny, který proběhl v p. o. v minulém roce.

V příloze č. 1 tohoto usnesení je vyčísleno navýšení ZU – objem prostředků na platy v absolutní výši pro rok 
2020 tří příspěvkových organizací v gesci odboru sociálních věcí.

Vyjádření odboru sociálních věcí:
Odbor SV považuje zdůvodnění změn za opodstatněné a doporučuje žádosti o schválení změn vyhovět.

Vyjádření odboru ekonomického:
Po ekonomické stránce bez připomínek.

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 20. 8. 
2020

2 Ing. Stanislav Dostál (vedoucí odboru)   Ing. Stanislav Dostál 20. 8. 
2020

3 Mgr. Ing. Miroslav Andrt (uvolněný zastupitel)   Mgr. Ing. Miroslav Andrt 
21.8.2020

Podpis zpracovatele:  Andrea Hájková 20. 8. 2020


