
1. V souladu s ustanovením čl. 6 odst. 6. 4. vydaných Pověření se vyrovnávací platba vypočítává 

vždy ze skutečných nákladů a výnosů v posledním uzavřeném kalendářním roce. Pro korekci 

proto byly použité údaje za rok 2016 (namísto dosavadních údajů za rok 2015). Ekonomické a 

personální údaje pro každou sociální službu byly standardně čerpány z výkazů za rok 2016, 

které poskytovatelé sociálních služeb vložili do OK systému ve stanoveném termínu do 30. 6. 

2017. 

 

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

pro Jihočeský kraj ze dne 30. 06. 2017 došlo k navýšení dotace MPSV o 76.705.000 Kč, přičemž 

navýšení dotace bylo účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení (23% u pracovníků v 

přímé péči a 9,4% u ostatních pracovníků od 1. 7. 2017). Jednotná sazba doplatku dotace na 1 

úvazek pracovníka v přímé péči v pracovním poměru pak byla vypočtena ve výši 36.435,- Kč na 

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

částku navýšení platů a mezd včetně všech zákonných odvodů, kterou poskytovatel vyčíslil ve 

své žádosti ve 2. kole dotačního řízení. U sociálních služeb, na které nebylo o dotaci požádáno, 

a Jihočeský kraj tedy nemohl žádný doplatek dotace poskytnout, byly pro navýšení 

vyrovnávacích plateb použité hodnoty srovnatelných služeb. 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. písmeno c) vydaných Pověření. 

 

3. Na základě Dodatku č. 2 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kap. 313 - MPSV státního rozpočtu 

pro Jihočeský kraj ze dne 9. 10. 2017 došlo k druhému navýšení dotace MPSV o 54.887.097 Kč, 

přičemž navýšení dotace bylo opět účelově vázáno na platy, mzdy a jejich navýšení (4% u všech 

pracovníků po celý rok 2017). Jednotná sazba doplatku dotace na 1 úvazek pracovníka v přímé 

péči byla vypočtena ve výši 39.516 Kč na rok (obsahuje hrubou mzdu a odvody). Vyrovnávací 

platba byla pro každou službu navýšená o 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 v rámci dofinancování 1. kola dotačního řízení poskytnout (z důvodu, že již byla 

předtím poskytnutá celá požadovaná částka dotace). 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. písmeno c) vydaných Pověření. 

 

4. Na základě Nařízení vlády č. 340/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o 

platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

dochází k dalšímu navýšení platů o 10% u všech pracovníků od 1. 11. 2017. Přestože na toto 

navýšení již MPSV žádné dofinancování neposkytlo, bylo nutné zohlednit i tento nárůst osobních 

nákladů ve výši vyrovnávací platby pro rok 2017. 


