
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociálních služeb a sociální práce

Vyhlášení mimořádného dotačního řízení MPSV pro rok 2020

na podporu mimořádného finančního ohodnocení sociálních

pracovníků na obecních úřadech v souvislosti s epidemií

COVID_19

Ministerstvo práce a sociálních věcí 

odbor sociálních služeb a sociální práce

VYHLAŠUJE PRO ROK 2020

mimořádné dotační řízení k poskytnutí mimořádné dotace ze státního rozpočtu

na rok 2020 hl. m. Praze, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným

obecním  úřadem.  Dotační  řízení  MPSV  je  vyhlášeno  v  návaznosti  na:

Usnesení  PS  č.  1208  k  vládnímu  návrhu  zákona,  kterým  se  mění  zákon  č.

355/2019  Sb.,  o  státním  rozpočtu  České  republiky  na  rok  2020,  ve  znění

pozdějších předpisů, na § 103 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách,

ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon  o sociálních  službách“),  na  §

65a zákona č.  111/2006 Sb.,  o pomoci  v hmotné nouzi,  ve znění  pozdějších

předpisů  (dále  jen  „zákon  o pomoci  v hmotné  nouzi“)  a  na zákon

č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících

zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“). 

Účel a podmínky dotace

Dotace  se  poskytuje  na  úhradu  mimořádné  odměny  k  platu  za  práci  ve

ztíženém  pracovním  prostředí,  kdy  je  zaměstnanec  vystaven  riziku  nákazy

z důvodu  nezbytného  soustavného  přímého  osobního  kontaktu  s  jinými

fyzickými osobami při výkonu sjednaného druhu práce nebo ztíženého provozu

v souvislosti  s aplikací  opatření  proti  šíření  nákazy COVID_19 (dále také jen
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„koronavirus“),  případně  za  mimořádné  pracovní  nasazení  ve  ztíženém

pracovním prostředí.

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 tajemník konkrétního obecního úřadu, v souladu

se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. 

O finanční prostředky na úhradu mimořádných odměn lze požádat na období

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  obce.  V případě  nemožnosti  dodržet  tento  termín  (například

z administrativních důvodů) potom nejbližší možný výplatní termín.  

Výše odměny pro výpočet dotace za hodinu práce ve ztíženém pracovním

prostředí činí:

 59 Kč hrubého pro všechny sociální  pracovníky  na obecních úřadech

za odpracované hodiny při výkonu činností sociální práce (nezapočítává

se celý fond pracovní doby, v případě kumulace s jinou agendou např.

výkon veřejného opatrovnictví).

 Odměnu lze vyplatit  za maximálně 416 hodin v období od 13. 3. 2020

do 31. 5. 2020. 
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Příklad:  Sociálnímu  pracovníkovi,  který  vykonává  činnosti  sociální  práce  na

celý úvazek a po celou dobu nouzového stavu pracoval (lze započítat  i  práci

z domova),  lze vyplatit  maximálně 24 544 Kč hrubého plus zákonné odvody.

Pokud sociální pracovník vykonává činnosti sociální práce na úvazek např. 0,3

(zbytek úvazku je  kumulovaný s jinými  agendami,  veřejné opatrovnictví  nebo

s vedoucí  funkcí)  a  po  celou  dobu  nouzového  stavu  pracoval,  lze  vyplatit

maximálně 7 363 Kč hrubého plus zákonné odvody.

K hodinové sazbě budou v aplikaci  automaticky připočteny i  zákonné odvody

zaměstnavatele (tj.  super hrubá mzda),  dotace tedy bude poskytnuta ve výši

super hrubé mzdy. 

Do žádosti nelze uvést zaměstnance, kteří pracovali na dohody konané mimo

pracovní poměr, resp. dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti.

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti o poskytnutí mimořádné

dotace ze  státního  rozpočtu.  Tato  žádost  pro  rok  2020 musí  být  zpracována

a podána výlučně prostřednictvím internetové aplikace OKnouze.

Každý  žadatel  vyplňuje  a  podává  pouze  jednu  žádost  o  dotaci.  Jde

o mimořádnou  dotaci  v  rámci  samostatného  dotačního  titulu,  a  tedy

se samostatným finančním vypořádáním. 

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

dotace.  MPSV byl  přidělen  nový účelový znak 13018  -  Mimořádné odměny

pro sociální pracovníky na obecních úřadech.

Oprávnění žadatelé

Dotaci  lze  poskytnout  pouze  hl.  m.  Praze,  obcím s rozšířenou působností

a obcím s pověřeným obecním úřadem.
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Termíny pro podávání žádostí

Žádost  o  mimořádnou  dotaci  pro  rok  2020  je  možné  zpracovat  a  podat

v tomto termínu: od 11. 9. 2020 do 27. 9. 2020. 

Jiný termín není v současné době vyhlašován.

Posuzování žádostí

MPSV  bude  posuzovat  oprávněnost  žadatele,  výši  stanovených  odměn

ve vztahu k počtu odpracovaných hodin a výši úvazku pro přidělení dotace. 

Žádosti nebudou hodnoceny kraji.

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající  se obsahu žádosti  poskytuje v průběhu dotačního řízení

Mgr.  Klára  Holanová  -  klara.holanova@mpsv.cz   a  Mgr.  Ilona  Jakoubková  -

ilona.jakoubkova@mpsv.cz       .  

Kontaktním  místem  je  odbor  sociálních  služeb  a  sociální  práce,  konkrétně

oddělení  koncepce sociální  práce a vzdělávání  (224),  pracoviště  Podskalská

19, Praha 2.

Technická podpora k aplikaci – Hotline bude dostupná v pondělí až pátek od 8

do 16 hodin na telefonu 236 072 280, e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz   .
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