DODATEK Č. 1
k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb
I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále
jen „Pravidla“), která byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje dne
21.6.2018 usnesením č. 1250/18/Z 15, následovně:
1.

V Článku 6. „Výpočet finanční podpory dle skupin sociálních služeb“, odst. 3.
Skupina B: Výpočet finanční podpory (FP01) - služby sociální péče – ambulantní a terénní
forma služby se mění v Tabulce 2: Stanovené hodnoty finanční podpory na 1 úvazek
pracovníka měsíčně (FP) pro příslušný druh sociální služby hodnota u služby Osobní
asistence tak, že nově představuje hodnotu 41 000 Kč.

2.

Dále se v Článku 6. „Výpočet finanční podpory dle skupin sociálních služeb“, odst. 3.
Skupina B: Výpočet finanční podpory (FP01) - služby sociální péče – ambulantní a terénní
forma služby pod Tabulkou č. 2 mění hodnota „H“ pro výpočet plánovaných úhrad od
uživatelů služby tak, že nově zní:
H – celkový stanovený počet hodin výkonu pracovníka na 1 úvazek v přímé péči na rok 2019
(resp. 2020); pro účely výpočtu úhrad od uživatelů služby tento údaj představuje 80 %
z fondu pracovní doby 1, jakožto hodnota odpovídající výkonnosti stanovené Pravidly pro
tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro příslušný rok;

3.

V Článku 13. „Sankční podmínky“ se odst. 2 doplňuje o nové odrážky, které zní:
„- v případě nesplnění stanovené minimální hodnoty plnění indikátoru výkonnosti ve
výpočtové skupině A a B, která byla pro příslušný kalendářní rok stanovena jako jedno
ze „Základních kritérií pro vstup sociální služby do Základní sítě JMK“ (dále jen vstup
do Základní sítě) je poskytovatel sociálních služeb povinen vrátit poměrnou část
finanční podpory (dotace).
Výkonností se rozumí podíl přímé práce s klienty (vyjádřené osobohodinami/
přepočtenými intervencemi popř. kontakty) na celkovém fondu pracovní doby v rámci 1
úvazku přímé péče dle Pravidel pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji
pro rok 2019 (resp. 2020) (dále jen Pravidla pro vstup do sítě).
Pro účely výpočtu výkonnosti a ověření naplnění dosažení její minimální hranice, která
byla kritériem pro vstup do Základní sítě, se použije způsob výpočtu stanovený Pravidly
pro vstup do sítě.

Fond pracovní doby na 1 úvazek pracovníka v přímé péči - objem hodin ročně, který jeden pracovník organizace odpracuje
během jednoho kalendářního roku. 231 x 8 = 1848 hodin. U zaměstnanců, kteří mají zákonný nárok na 25 dnů dovolené ročně
(případně jiný počet), se fond pracovní doby stanoví analogicky.
1

Výkonnost vypočítaná dle vyúčtování se zaokrouhluje matematicky na celá čísla.
V případě kladného rozdílu mezi minimální hranicí výkonnosti stanovenou jako
minimální pro vstup do Základní sítě a výkonností vypočítanou z osobohodin nebo
přepočtených intervencí popř. kontaktů uvedených v rámci vyúčtování za kalendářní rok
na počet úvazků (se zohledněnou tolerancí nenaplnění indikátoru počtu úvazků 15 %)
přepočítaných na fond pracovní doby (pro účely uplatnění sankce je hodnota fondu
pracovní doby na pracovníka 1840) je poskytovatel dané sociální služby povinen vrátit
poměrnou část finanční podpory; viz. níže uvedený příklad.
Příklad:
stanovená minimální hodnota výkonnosti pro vstup do Základní sítě na rok 2019 (resp.
2020) deklarovaná poskytovatelem služby jako plánovaná, tj. nejméně 50 %
např. počet úvazků v přímé péči dle Pověření 10 úvazků, přepočtené úvazky přímé péče
s tolerancí 15 %: 10*0,85 = 8,5 úvazků v přímé péči (jako minimální pro splnění
indikátoru počtu úvazků)
vykázaná hodnota výkonnosti vyjádřená osobohodinami/ přepočtenými intervencemi
popř. kontakty v rámci vyúčtování se vypočte následovně:
- výpočtová skupina B: např. 7500 osobohodin: 7500/(8,5*1840) → výkonnost 48 %;
- výpočtová skupina A: např. 16500 kontaktů a 9400 intervencí: přepočtené
intervence a kontakty na hodiny: ((16500/3)+9400)/2 = 14900/2 = 7450 hodin,
výkonnost dle vyúčtování 7450 /(8,5*1840) → výkonnost 47,6 % po zaokrouhlení
48 %.
výpočet vratky finanční podpory:
např. stanovená minimální výkonnost pro vstup do Základní sítě 50 %, vykázaná
výkonnost 48 %, výše poskytnuté finanční podpory 3 000 000 Kč
Vykázaná výkonnost (48 %) je o 2 procentní body nižší než je stanovená minimální
výkonnost pro vstup do Základní sítě (50 %), ale vykázaná výkonnost je o 4 procenta
(2/50*100 = 4 %) nižší než stanovená minimální výkonnost pro vstup do Základní sítě
→ vratka finanční podpory tedy odpovídá 4 procentům z poskytnuté finanční podpory:
4/100*3 000 000 = 120 000 Kč.
Výše vypočítané vratky se zaokrouhluje na celé tisíce Kč směrem dolů.
-

4.

v případě nesplnění stanovené hodnoty plnění počtu úvazků a zároveň nesplnění
stanovené minimální hodnoty plnění indikátoru výkonnosti ve výpočtové skupině A a
B je příjemce povinen vrátit poměrnou část finanční podpory dle stanovení sankce za
nesplnění výkonnosti.“
V Příloze č. 1 Pravidel: „Maximální výše souvisejících nákladů pro jednotlivé druhy
sociálních služeb“, v tabulce „Skupina B: služby sociální péče – ambulantní a terénní
forma služby“ u služby Osobní asistence se mění stanovená hodnota Maximální výše
nákladů na 1 úvazek měsíčně tak, že je nově stanovena ve výši 62 000 Kč.

II. Závěrečná ustanovení
1.

Dodatek č. 1 k Pravidlům nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

2.

Ostatní ustanovení Pravidel tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

3.

Dodatek č. 1 k Pravidlům byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na
16. zasedání konaném dne 20.9.2018 usnesením č. 1400/18/Z16.

