Odbor sociálních věcí
oddělení plánování a rozvoje sociálních
služeb

Datum
24. července 2019

Vyřizuje
Ing. Renata Krahulíková
tel. 577 043 307

XXXXX
XXXXX
XXXXX

Číslo jednací
KUZL 48990/2019

Spisová značka
KUSP 44549/2019 SOC

Vážený pane magistře,
reaguji na Vaši „Žádost o sdělení informací týkajících se objemu finančních prostředků formou dotací na
sociální služby za léta 2007 – 2018“, a to na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
K výše uvedenému lze sdělit následující.
Do roku 2015 se o poskytování dotací na sociální služby s regionální a místní působností rozhodovalo na
úrovni státu, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Fakticky se jednalo o centralizovaný
systém poskytování dotací, kde o přidělení dotací na jednotlivé sociální služby poskytované v území
rozhodovalo MPSV, přičemž administrace dotačního řízení byla rozdělena mezi MPSV a krajské úřady (výkon
státní správy, přenesená působnost).
Od 1. 1. 2015 došlo ke změně v poskytování dotací ze státního rozpočtu na sociální služby s místní a
regionální působností. Od tohoto data MPSV a kraje při přidělování dotací poskytovatelům služeb postupují
podle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
sociálních službách“).
Od roku 2015 kompetence v rozhodování o výši finanční podpory jednotlivým sociálním službám přešly na
úroveň krajů. Došlo tedy k částečné decentralizaci dotačního řízení z úrovně MPSV na úroveň krajů, ale i
nadále je zachován vliv MPSV na způsob rozdělování prostředků na krajské úrovni (např. kraj uvádí v žádosti
o dotaci mimo jiné způsob rozdělení a čerpání dotace, který se tak stal předmětem hodnocení ze strany MPSV,
žádost kraje podléhá schválení MPSV).
Zlínský kraj v souladu se svými programy pro poskytování finanční podpory poskytuje finanční podporu na
financování základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při
poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny
v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
Finanční podpora jednotlivým sociálním službám je stanovena jednotným nediskriminujícím způsobem
pro všechny poskytovatele sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu. Finanční podpora je
poskytována jako vyrovnávací platba.
Podkladem ke stanovení vyrovnávací platby pro sociální služby je analýza předpokládaných nákladů a
předpokládaných výnosů. Datovou základnou jsou údaje z webové aplikace KISSoS (Krajský informační
systém sociálních služeb).
Finanční podpora je stanovena na jednotku sociální služby, tj. „lůžko“ pro pobytové/lůžkové formy sociálních
služeb (včetně noclehárny) a „průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči“ pro ostatní
nepobytové/nelůžkové formy sociálních služeb (ambulantní a terénní).
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Při výpočtu finanční podpory se vychází z obvyklých nákladů na jednotku příslušného druhu sociální služby
a příp. cílové skupiny sociální služby, zjištěných v rámci analýzy. Při tom se zohledňují (odečítají) obvyklé
výnosy služby (úhrady od uživatelů, výnosy od zdravotních pojišťoven, spolufinancování služby ze strany
územních samosprávných celků a popř. ostatní výnosy).
Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných osobních a provozních nákladů sociální služby, které souvisí
s poskytováním základních činností sociální služby poskytované na území kraje nebo pro občany kraje.
Neuznatelné náklady jsou vždy vymezeny v příslušném programu pro poskytování finanční podpory. Z výše
uvedeného vyplývá, že nedochází k samostatnému poskytování finanční podpory na administrativu a další výdaje
v souvislosti s poskytováním sociálních služeb.
V tabulce níže je uveden objem poskytnuté finanční podpory v letech 2007 – 2018 na sociální služby.
Tabulka: Finanční podpora poskytnutá na financování sociálních služeb v letech 2007 - 2018
ROK

FINANČNÍ PODPORA (V KČ)

2007

512 648 000

2008

531 651 700

2009

496 511 052

2010

468 167 200

2011

434 588 700

2012

487 929 984

2013

463 349 600

2014

510 497 200

2015

591 052 000

2016

629 026 500

2017

768 713 677

2018

1 012 750 048

CELKEM

6 906 885 661

Podrobnější informace k financování sociálních služeb naleznete na:


webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/18651



webových stránkách Zlínského kraje https://www.kr-zlinsky.cz/financovani-socialnich-sluzeb-ve-zlinskemkraji-cl-1673.html

S pozdravem

Mgr. Helena Miklová
vedoucí odboru
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
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