
1. Na základě Dodatku k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 

pro Jihočeský kraj ze dne 11. 05. 2016 došlo k navýšení dotace MPSV o 21.344.000 Kč, 

přičemž navýšení dotace bylo účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení. Jednotná 

sazba doplatku dotace na 1 úvazek pak byla vypočtena ve výši 11.780,45 Kč na rok 

(obsahuje hrubou mzdu a odvody). Vyrovnávací platba byla pro každou službu navýšená o 

1,1 násobek úvazků pracovníků v přímé péči krát uvedená sazba doplatku dotace a to i u 

sociálních služeb, na které již žádný doplatek dotace Jihočeský kraj nemohl poskytnout (např. 

z důvodu, že již byla dosažená požadovaná částka dotace, nebo z důvodu dosažení 

maximálního přípustného meziročního nárůstu dotace na 140%). Protože vláda ČR tímto 

dofinancováním reagovala na platné zvýšení tarifních platů, které se promítlo do navýšených 

nákladů poskytovatelů sociálních služeb, dochází k navýšení vyrovnávacích plateb dle 

ustanovení čl. 6 odst. 6.7. vydaných Pověření. 

 

2. Nutnost rychle reagovat na četné připomínky ke stanoveným výším vyrovnávacích plateb u 

sociální služby Osobní asistence. Původní příliš nízké vyrovnávací platby byly způsobené 

nepřesnostmi v údajích ve výkazech vkládaných do OK systému za rok 2014. Proto byla výše 

vyrovnávacích plateb přepočtena z údajů z výkazů za rok 2015, které si odbor sociálních věcí 

a zdravotnictví v předstihu vyžádal. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo dle ustanovení 

čl. 6 odst. 6.4. vydaných Pověření. 

 

3. S ohledem na priority uvedené v SPRSS byly navýšené vyrovnávací platby u sociálních služeb 

poskytovaných klientům s poruchou autistického spektra. Tyto služby mají objektivně vyšší 

nákladovost. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo individuálně pro každou takovouto 

službu dle její nákladovosti v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.4. vydaných Pověření. 

 

4. Objektivně nižší výnosy z úhrad od uživatelů služby. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo 

dle ustanovení čl. 6 odst. 6.6. vydaných Pověření. 

 

5. Významná specifika při poskytování určité sociální služby v rámci daného druhu sociální 

služby. K navýšení vyrovnávacích plateb došlo individuálně pro každou takovouto službu dle 

její nákladovosti v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6.7. vydaných Pověření. 

 


