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II. kolo mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020 na
podporu mimořádného finančního ohodnocení zaměstnanců
v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID_19

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb a sociální práce
VYHLAŠUJE PRO ROK 2020
UPOZORNĚNÍ: TOTO DRUHÉ KOLO MIMOŘÁDNÉHO DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ
JE URČENO POUZE PRO TY POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
KTEŘÍ NEPODALI ŽÁDOST V KOLE PRVNÍM.
II. kolo mimořádného dotačního řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze
státního rozpočtu na rok 2020 pro právnické a fyzické osoby, které poskytují
sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních služeb“). Dotační řízení
MPSV je vyhlášeno v návaznosti na: přijaté usnesení vlády ze dne 7. 5. 2020,
č. 519; § 104, odst. 3, písm. c) zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“), a na
zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

Účel a podmínky dotace
Dotace se poskytuje na úhradu mimořádné odměny ke mzdě a platu za práci ve
ztíženém pracovním prostředí, kdy je zaměstnanec vystaven riziku nákazy
z důvodu nezbytného soustavného přímého osobního kontaktu s j inými
fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu
v souvislosti s aplikací opatření proti šíření nákazy COVID_19 (dále také jen
„koronavirus“).
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Výpočet dotace je určen na základě měsíční výše odměny, která je uvedena
v této výzvě.

Odměny se zohledněním individuálního výkonu konkrétního

zaměstnance se můžou od stanovené hodinové sazby lišit v rozmezí +/- 10%.
Odměnu v závislosti na konkrétní práci ve stiženém pracovním prostředí,
pracovním nasazení, konkrétního výkonu pracovních úkolů, náročnosti práce
s přihlédnutím i na práci konanou přes čas nebo pracovní pohotovosti stanoví
statutární orgán konkrétního poskytovatele sociálních služeb, v souladu se
zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
O finanční prostředky na úhradu mimořádných odměn lze požádat od 13. března
2020 do 31. května 2020 (uznatelné náklady jsou pouze v tomto vymezeném
období).
Odměny mohou být vyplaceny i jednorázově. Maximální termín pro vyplacení
odměny je stanoven do 30 pracovních dnů ode dne obdržení dotace na
účet poskytovatele, v případě nemožnosti dodržet tento termín (například
z administrativních důvodů) potom nejbližší možný výplatní termín .
Dotaci lze poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který je zapsán
v registru poskytovatelů sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních
službách, dále jen „registr“).
Výše odměny pro výpočet dotace za hodinu práce ve ztíženém pracovním
prostředí činí:
I.

V sociálních službách, kde byla prokazatelně zjištěna nákaza
koronaviru, nebo byla uvalena karanténa příslušnou hygienickou
stanicí na celou sociální službu, případně bylo přistoupeno
k „dobrovolné“ karanténě na základě rozhodnutí zřizovatele či
statutárního orgánu:
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a) 235 Kč, pokud výkon sjednaného druhu práce spočívá v poskytování
sociálních služeb podle § 109 nebo § 116 odst. 1 písm. a) a c), dále pak
dle § 115, písm. d) a e) zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů. Výše odměny tak například za jeden měsíc při odpracování 170
hodin činí 170 x 235= 39 950 Kč hrubého platu/mzdy, při odpracování
132 hodin činí výše odměny 132 x 235 = 31 020 Kč hrubého platu/mzdy.
b) 115 Kč, pokud sjednaný druh práce spočívá v soustavném výkonu
provozních, výrobních a řemeslných prací v prostředí spojeném
s možným rizikem nákazy u poskytovatele sociálních služeb podle zákona
o sociálních službách (tedy pro všechny ostatní zaměstnance, kteří
nejsou vyjmenováni v předchozím bodu). Výše odměny tak například za
jeden měsíc při odpracování 170 hodin dosahuje 170 x 115 = 19 550 Kč
hrubého platu/mzdy, při odpracování 142 hodin pak 142 x 115 = 16 330
Kč.
Pokud byla karanténa vyhlášena jen v části uznatelného období, lze požádat
jen na ty měsíce, kdy byla uvalena/vyhlášena karanténa (např. pokud byla
karanténa vyhlášena 10. dubna, bude o zvýšenou sazbu požádáno za
celý duben a květen. Na období od 13. 3. 2020 do 31. 3. 2020 bude možné
požádat pouze na sníženou sazbu, která je uvedena v bodě II). Karanténa
se dokládá při následné finanční kontrole rozhodnutí příslušné hygienické
stanice, nebo rozhodnutím statutárního orgánu či zřizovatele, případně jiným
dokumentem prokazujícím zavedení karanténních opatření.
II.

V sociálních službách, kde nebyla zjištěna nákaza koronaviru nebo
nebyla uvalena karanténa:
a) 59 Kč pro všechny zaměstnance v sociálních službách, bez ohledu na
jejich pracovní zařazení. Výše odměny za jeden měsíc je tak například
při odpracování 170 hodin stanovena na 170 x 59 = 10 030 Kč hrubého
platu/mzdy, při odpracování 91 hodin potom 91 x 59 = 5 369 Kč hrubého
platu/mzdy.
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K hodinové

sazbě

budou

automaticky

připočteny

i

zákonné

odvody

zaměstnavatele (tj. super hrubá mzda), dotace tedy bude poskytnuta ve výši
super hrubé mzdy. Pokud zaměstnanci odpracovali více hodin, než je stanovena
v běžném pracovním fondu (např. přesčasové hodiny) lze započítat do žádosti
i tyto hodiny.
Do žádosti lze uvést i zaměstnance, kteří pracovali na dohody konané mimo
pracovní poměr, resp. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti,
za reálně odpracované hodiny.

V rámci dotace nelze žádat na odměny pro zdravotnický personál viz
§ 36 zákona o sociálních službách.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace
Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu. Tato žádost pro rok
2020 musí být zpracována a podána výlučně prostřednictvím internetové
aplikace.
Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato
žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách,
pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše
uvedeném programu podpory. V rámci aplikace pro podání žádosti je toto
mimořádné dotační řízení označené jako Program podpory „C“.
Dotace se poskytuje všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb,
tedy i těm, kteří nemají pověřeni k poskytování služeb obecného hosp odářského
zájmu. Dotace není poskytována v režimu vyrovnávací platby. Jde
o mimořádnou dotaci v rámci samostatného dotačního titulu a tedy se
samostatným finančním vypořádáním.
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Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání mimořádné dotace – tj.
přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých prostředků do
státního rozpočtu a to odděleně od finančního vypořádání běžné („provozní“)
dotace.
Příjemce mimořádné dotace předloží v souladu s § 9 vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem,
státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním
vypořádání) do 15. února 2021 příslušnému odboru MPSV podklady pro finanční
vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v Příloze č. 3 (část A
tiskopisu; Finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu EU a z prostředků
finančních mechanismů) této vyhlášky. K podkladům příjemce dotace přiloží
komentář a současně převede na účet cizích prostředků poskytovatele dotace
(MPSV) případnou vratku dotace (číslo tohoto účtu je 6015 -2229001/0710).

Oprávnění žadatelé
O dotaci může požádat pouze ten poskytovatel sociální služby, který má
oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci). Žádost o dotaci nelze
podat v případě, že organizace doposud nemá oprávnění k poskytování
příslušné

sociální

služeb

(registraci)

a

není

zapsána

v

registru

poskytovatelů sociálních služeb.
Z možnosti podat žádost jsou vyloučeny ty sociální služby, které byly
usnesením vlády pozastaveny (viz usnesení vlády č. 207 ze dne 13. března a
č. 239 ze dne 16. března 2020), resp. období, po které nebyly tyto služby
poskytovány.
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Jedná se o sociální služby dle § 45, § 46, § 47, § 62, § 65, § 66 a § 67 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (centra denních služeb, denní
stacionáře, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické
dílny).
Pokud výše uvedené sociální služby v období od 13. 3. – 31. 5. 2020
poskytovaly základní činnosti, mohou požádat o mimořádnou dotaci
alespoň na ty dny, kdy byly dle usnesení vlády poskytovány (byť i v omezeném
režimu). Tyto sociální služby také mohou požádat o mimořádné odměny
pro ty zaměstnance, kteří byli dočasné přidělení k jinému poskytovateli
sociálních služeb (viz paragraf 43a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku
práce). POZOR! V těchto případech se nejedná o refundaci celého nákladu
na mzdu/plat daného zaměstnance, ale pouze o mimořádnou odměnu.

Termíny pro podávání žádostí
Žádost o mimořádnou dotaci pro rok 2020 je ve druhém kole možné zpracovat
a podat v tomto termínu: od 10. 7. 2020 do 27. 7. 2020.
Jiný termín není v současné době vyhlašován.
Aplikace pro podávání mimořádných žádostí pro rok 2020 je dostupná
na portálu MPSV.
Upozorňujeme, že pro podání žádosti je nutné mít zřízenu datovou
schránku! 1

1

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove -schranky/zrizeni-datove-schranky
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Posuzování žádostí
MPSV bude posuzovat oprávněnost žadatele (viz část oprávnění příjemci), dále
pak soulad údajů s registrem poskytovatelů sociálních služeb a výše
stanovených odměn pro výpočet dotace.
Pokud poskytovatel sociální služby obdržel jiné veřejné finanční prostředky na
mimořádné odměny (např. dotace kraje či obce, příspěvek zřizovatele – kraje či
obce) dojde k odečtení této částky od požadované dotace po MPSV.
Částku jiných zdrojů uvede žadatel přímo do žádosti. Tímto bude zamezeno
duplicitě financování z veřejných zdrojů.

Jak lze získat podrobnější informace
Informace týkající se obsahu žádosti lze v průběhu zpracování žádosti získat
prostřednictvím e-mailové adresy MPSV zdenka.simurdova@mpsv.cz.
Kontaktním místem je odbor sociálních služeb a sociální práce, konkrétně pak
oddělení Koncepce financování sociálních služeb (221), zabývající se
financováním sociálních služeb, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
Kontakt na technickou podporu je hotline.oknouze@oksystem.cz.

Vypracováno, zveřejněno dne: 9. 7. 2020
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