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Rozdělení finančních prostředků na dorovnání platů a mezd v sociálních službách – dofinancování z kap. 313 
MPSV v rámci Jihomoravského kraje 

Vážená paní ministryně,  

vážený pane řediteli, 

 
      dne 22. 09. 2019 jsme Vás informovali o našem „nesouhlasu s rozdělením finančních prostředků na zvýšení 
platů a mezd v sociální oblasti“ v Jihomoravském kraji, který jsme adresovali panu hejtmanovi, panu náměstkovi 
pro sociální oblast a členům Rady Jihomoravského kraje.  

      Předmětem nesouhlasu bylo, resp. nadále je, způsob, jakým bylo přistoupeno k dofinancování sociálních 
služeb v působnosti Jihomoravského kraje, resp. jakým způsobem byly rozděleny finanční prostředky, které dle 
veřejných deklarací byly primárně určeny pro navýšení mezd pracovníků v sociálních službách, a to de facto 
z rozhodnutí vlády s platností od 1. 1. 2019. Na základě tohoto rozhodnutí byly pro tento účel pro rok 2019 
vyhrazeny veřejné prostředky ve výši 1 000 000 000,- Kč, přičemž na Jihomoravský z toho připadlo cca 
92 000 000,- Kč. 

    Toto dofinancování bylo navrženo dle Dodatku k Pravidlům řízení o stanovení finanční podpory JMK č. 4, kde 
je uvedeno, že uvedená částka 92 mil. Kč (tedy částka poskytnutá MPSV ze státní rozpočtu ČR) bude mezi 
jednotlivé sociální služby rozdělena podle počtu úvazků pracovníků v přímé péči uvedeného v Pověření, přičemž 
celková finanční podpora nesmí přesáhnout výši optimální finanční podpory. 

      Takto uplatněný princip vede k tomu, že některé sociální služby obdržely částku ve výši např. 3 000,- Kč na 
celou službu, zatímco jiné v řádech statisíců či milionů (viz tabulka rozdělení dotace od JMK v příloze) v závislosti 
na tom, jaké procento optimální finanční podpory pro danou službu bylo vyplaceno v 1. kole. 

      Dochází tak ke zcela nepřijatelné situaci, kdy jeden poskytovatel sociálních služeb, který poskytuje více druhů 
sociálních služeb, dostává diametrálně odlišné finanční prostředky pro různé druhy služeb. Příklad: Společnost 
Podané ruce, o.p.s., dostala na službu typu chráněného bydlení při 0,9 úvazku 263 400 Kč (tj. 24 350,-Kč na 1,0 
úvazku měsíčně), na službu kontaktní centrum při 4,83 úvazku 6 500 Kč (tj. 112 Kč na 1,0 úvazku měsíčně). A 
v této situaci musí mít dle zákona organizace stejnou mzdovou politiku.  

      Je třeba zmínit, že v 1. kole tyto služby neobdržely žádné navýšení celkových finančních prostředků oproti 
roku 2018, dokonce mnohdy dostaly v tomto roce méně. To znamená, že u těchto služeb nebude pro rok 2019 
při uplatnění výše uvedeného postupu rozdělování finanční podpory realizováno žádné navýšení mezd 
pracovníků. Přitom jiné kraje – např. Olomoucký či Vysočina – ve svém návrhu rozdělily obdrženou částku od 
MPSV tak, že celkovou částku dotace dělily celkovým počtem úvazků pracovníků v přímé péči v dané krajské síti 
bez zastropování, a tak stanovily na úvazek např. u Společnosti Podané ruce v rozpětí od 26 750 Kč do 45 625 Kč. 
Tento postup výpočtu bez uplatnění „zastropování“ optimální finanční podporou podle nás naplňuje záměr 
MPSV, tak jak byl prezentován ve vyjádřeních  MPSV a deklarován v médiích. V případě JMK by při uplatňování 
stejného postupu i tak vedl (z důvodu nízkého směrného čísla) k nižší částce kolem 21 000 Kč na úvazek v rámci 
všech služeb v kraji.  
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Dále pak jsme na základě analýzy výročních zpráv za rok 2018 několika (7) příspěvkových organizací - 
poskytovatelů sociální péče v působnosti kraje nebo města zjistili, že tyto organizace obdržely částky od 
zřizovatele (JMK, obec) výrazně převyšující procenta spoluúčasti, která vstupují do vzorce výpočtu optimální 
finanční podpory, jednak že se v tomto vzorci neodečítají úhrady od zdravotních pojišťoven (dvojí financování?). 
Tyto úhrady od zdravotních pojišťoven odečítá ve svých vzorcích jak MPSV, tak i zkoumané kraje Vysočina či kraj 
Zlínský. Výsledným efektem těchto skutečností je, že přepočet celkové částky vykázané za rok 2018 ve výročních 
zprávách těchto organizací na reálný lůžkoden je cca 1 200,- Kč (stanovená hodnota optimální finanční podpory 
pro rok 2018 na jeden lůžkoden je přitom 1000,- Kč u velkokapacitních služeb. Rozdíl 200,- Kč na lůžkoden např. 
při 200 lůžkách činí za rok 14 600 000,- Kč.)  A to se pohybujeme v údajích roku 2018, kdy na dofinancování služeb 
nebyla od MPSV určena částka 92 mil. Kč pro JMK, jak je tomu pro rok 2019.  

    Pro účely dofinancování pro rok 2019 JMK svým dodatkem č. 4 zastropoval platby do výše optimální finanční 
podpory (nevíme, zda byl tento dodatek s MPSV projednán a schválen). To vedlo k výše uvedeným absurditám, 
kdy na jedné straně služby obdržely 100 % vypočtené optimální finanční podpory, což obnáší dofinancování např. 
6 500,- Kč na 4,83 úvazků v dané službě, jiné pak pouze např. 75 % optimální finanční podpory, což obnáší 
dofinancování např. 10 000 000,- Kč na 168 úvazků v dané službě. Přitom v roce 2018 některé příspěvkové 
organizace obdržely jen 45 % optimální finanční podpory stanovené pro rok 2018, což představovalo reálný 
lůžkoden 1 200,- Kč (viz podrobněji odstavec výše).  

    Na základě roku 2018 lze tedy důvodně očekávat, že reálné lůžkodny pro příspěvkové organizace- 
poskytovatele sociální péče na rok 2019 budou významně vyšší, než je stanovený lůžkoden pro rok 2019 v tomto 
druhu sociálních služeb, byť obdrží pouze 75 – 80 % výše optimální finanční podpory. Zároveň chceme poukázat 
na to, že tímto neproblematizujeme právo zřizovatele podpořit své příspěvkové organizace vyšší částkou (např. 
33 %), než jsou stanovená procenta spoluúčasti od kraje či obcí (např. 10,5 %), ale máme silné námitky vůči tomu, 
na základě námi kritizovaných pravidel JMK  se těm, co mají dost, dávalo ještě více a těm, co mají málo 
(stanovená hodnota finanční podpory např. u nízkoprahového zařízení pro děti je 38 000,- Kč - , u odb. soc. 
poradenství je 44 000,- Kč na 1 úvazek pracovníka měsíčně, přičemž tato suma zahrnuje jak superhrubou mzdu, 
tak i provozní náklady služby), se nedalo téměř nic.  

Finanční podpora JMK jednotlivým skupinám sociálních služeb v roce 2019 + celkové dofinancování: 
 
Skupina A: Finanční podpora na služby sociální prevence a odborné sociální poradenství – ambulantní a terénní 
forma služby  
 

Ø Celková podpora v 1. kole: 1 354 297 201,- Kč 
Ø Poskytnutá dotace z celkové podpory v 1. kole: 132 336 600,- Kč 
Ø Podíl skupiny A na celkové podpoře v 1. kole: 9,77 % 
Ø Celkové dofinancování: 130 712 500,- Kč   
Ø Poskytnuté dofinancování z celkového dofinancování: 2 739 300,- Kč 
Ø Podíl skupiny A na celkovém dofinancování: 2,10 % 

 
 



 
 
 
 
 

 
A.N.O. – Asociace nestátních organizací poskytujících adiktologické a sociální služby pro osoby ohrožené závislostním chováním 

sídlo organizace a adresa pro doručování: Karolíny Světlé 18; 110 00 Praha 1; kancelář: Karlovo nám. 17, 120 00 Praha 2, 

IČ: 63839539; GSM: 777 916 253; e-mail: asociace@asociace.org; 

http://www.asociace.org/ 

 

Skupina B: Finanční podpory na služby sociální péče – ambulantní a terénní forma služby  
 

Ø Celková podpora v 1. kole: 1 354 297 201,- Kč 
Ø Poskytnutá dotace z celkové podpory v 1. kole: 288 689 900,- Kč 
Ø Podíl skupiny B na celkové podpoře v 1. kole: 21,32 % 
Ø Celkové dofinancování: 130 712 500,- Kč   
Ø Poskytnuté dofinancování z celkového dofinancování: 16 428 200,- Kč 
Ø Podíl skupiny B na celkovém dofinancování = 12,57 % 

 
Skupina C: Finanční podpory na služby sociální prevence – pobytová forma služby  
 

Ø Celková podpora v 1. kole: 1 354 297 201,-Kč 
Ø Poskytnutá dotace z celkové podpory v 1. kole: 49 737 900,- Kč 
Ø Podíl skupiny C na celkové podpoře v 1. kole: 3,67 % 
Ø Celkové dofinancování: 130 712 500,- Kč   
Ø Poskytnuté dofinancování z celkového dofinancování: 420 700,- Kč 
Ø Podíl skupiny C na celkovém dofinancování = 0,32% 

 
Skupina D: Finanční podpory na služby sociální péče – pobytová forma služby  
 

Ø Celková podpora v 1. kole: 1 354 297 201,- Kč 
Ø Poskytnutá dotace z celkové podpory v 1. kole: 883 532 801,- Kč 
Ø Podíl skupiny D na celkové podpoře v 1. kole: 65,24 % 
Ø Celkové dofinancování: 130 712 500,- Kč   
Ø Poskytnuté dofinancování z celkového dofinancování: 111 124 300,- Kč  
Ø Podíl skupiny D na celkovém dofinancování = 85,01 % 

 
Opakuje se tedy v podstatě situace z roku 2017, kdy služby sociální prevence a odb. soc. poradenství obdržely 
v prvním návrhu dofinancování na navýšení mezd a platů 0 %, v letošním roce se jedná o 2,1 %. Zmíněný návrh 
pro rok 2017 byl i za pomoci MPSV nakonec zastupitelstvem JMK negován a dofinancování realizováno 
spravedlivě. 

 
Chtěli bychom Vás proto zdvořile požádat, abyste 

- přezkoumala způsob rozdělení dofinancování, jak o něm bylo v rámci Jihomoravského kraje rozhodnuto, 
a které dle Vámi učiněných deklarací již dříve bylo určeno na navýšení mezd pracovníků v sociálních 
službách 

- se případně zasadila o nápravu současného diskriminačního postupu, který dle nás je v přímém rozporu 
se záměry a veřejným příslibem ČR i Ministerstva práce a sociálních věcí. 
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V případě Vaší potřeby jsme připraveni se s Vámi setkat osobně a doplnit uvedené informace a projednat tento 
náš problém ústně.  

Předem Vám děkujeme.  

S přáním všeho dobrého, 

Bc. Matěj Hollan, ředitel A.N.O. – Asociace nestátních organizací 
Mgr. Jindřich Vobořil, ředitel Společnosti Podané ruce, o.p.s. 
Mgr. Ing. Oldřich Haičman, MBA, ředitel Diecézní charity Brno 
David Jersák, oblastní ředitel Armády spásy v České republice, z.s. 
 
V Brně dne 08. 10. 2019 
 


