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PROCES PŘECHODU ČÁSTI 
DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ NA 
KRAJSKOU ÚROVEŇ

Mgr. David Pospíšil, Ing. Linda Maršíková 

MPSV



Úprava v Zák. č. 108/2006 Sb.

§ 95 písm. g)
Kraj zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v
souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb.

§ 101a – účinnost 1. ledna 2014
K plnění povinnosti uvedené v § 95 písm. g) se krajům poskytuje ze
státního rozpočtu účelově určená dotace na financování běžných výdajů
souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v
rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů služeb.
Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.
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Stav převodu financování
V legislativním procesu je novela 
zákona:

– Fixace poměrů směrných čísel,
– Úprava náležitostí žádosti kraje 

o dotaci.

Podklady vznikly v rámci „Společné 
expertní skupiny MPSV – Kraje“.

Dotační řízení oblasti B (celostátní 
působnost) se přesouvat nebude.

3

Program podpory A
Podíl směrných čísel pro 

jednotlivé kraje - průměr za 
roky 2012, 2013, 2014

kraj v %
Praha 8,08%
Jihočeský 6,67%
Jihomoravský 9,21%
Karlovarský 3,40%
Královéhradecký 5,46%
Liberecký 4,14%
Moravskoslezský 11,99%
Olomoucký 7,81%
Pardubický 5,37%
Plzeňský 4,86%
Středočeský 10,93%
Ústecký 9,71%
Vysočina 5,30%
Zlínský 7,07%
Celkem 100,00%



Hlavní zásady dotačního řízení

• Transparentní a nediskriminační systém,
• Zpětně ověřitelný způsob výpočtu dotace,
• Provázání oblasti plánování a financování na

krajské úrovni,
• Dodržení zvykových termínů pro podání žádosti a

dotaci a příjem finančních prostředků (1. splátka
kraji 60% do 15. 3., 2. splátka kraji 40% do 30. 6.),

• Reflektování specifik krajů a různých typů služeb
např. autisti aj.
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Rizika nepřijetí technické novely
• V účinnosti zůstane stávající § 101a (přechod financování na 

kraje),
• nebude zaručena transparentnost systému,
• nebudou dodrženy procentuální podíly na soc. služby v krajích,
• zvýší se nestabilita systému,
• kraje nebudou mít nástroj pro zajišťování dostupnosti soc. 

služeb,
• nedojde k propojení plánování soc. služeb a financování,
• poskytovatelé nezískají jasné informace o způsobu hodnocení 

žádostí,
• nebude započat proces výpočtu dotací v souladu s Evropskou 

legislativou,
• nebude reflektována snaha EU pro subsidiární rozhodování, 

resp. přenos kompetencí na nižší úroveň.
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Kontrolní prvky v systému
• Rozhodnutí o dotaci obsahuje přímý odkaz na metodiku MPSV

(součástí jednostranného právního aktu),
• MPSV aktuálně kontroluje soulad krajské metodiky s metodikou MPSV,
• MPSV aktuálně kontroluje způsob výpočtu, v případě

netransparentního způsobu – výpočet stanovený metodikou MPSV,
• MPSV bude provádět finanční kontrolu, v případě porušení rozpočtové

kázně předá výsledek kontroly FÚ,
• MPSV kontroluje finanční vypořádání krajů,
• MF kontroluje nakládání s účelovými finančními prostředky v rámci

přezkumu hospodaření,
• Kraje provádí finanční kontrolu u příjemců dotace a finančního

vypořádání (v minimálním objemu 5% podpořených sociálních služeb
za období příslušného dotačního roku)
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Harmonogram příprav 2014

Proces Termín
tvorba Metodiky MPSV do konce května 2014
vydání metodiky MPSV 27. června 2014
vyhlášení DŘ na rok 2015 – pro kraje 31. července 2014
zpracování pravidel v rámci kraje na rok 2015 do konce července 2014
schválení pravidel v Radě polovina srpna 2014
schválení pravidel v Zastupitelstvu polovina září 2014
vyhlášení DK na rok 2015 – pro poskytovatele bez zbytečného odkladu po schválení pravidel
termín pro poskytovatele sociálních služeb k podávání žádostí 
o poskytnutí dotace na rok 2015

do října 2014

posouzení žádostí poskytovatelů sociálních služeb a návrh 
optimální výše dotace na jednotlivé sociální služby a 
zpracování krajské žádosti o poskytnutí dotace

do listopadu 2014

schválení krajské žádosti o poskytnutí dotace v Radě počátek listopadu 2014
předložení krajské žádosti o poskytnutí dotace na MPSV Od 15. října do 15. listopadu 2014
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Harmonogram procesů 2015

Proces Termín 

vydání rozhodnutí MPSV o poskytnutí dotace kraji únor 2015 (po finančním vypořádání)

stanovení reálné výše dotace na jednotlivé sociální 
služby

počátek ledna 2015

schválení výše dotace na jednotlivé sociální služby v 
Radě

polovina ledna 2015

schválení výše dotace na jednotlivé sociální služby 
v Zastupitelstvu

polovina února 2015

uzavření smluv s poskytovateli březen 2015
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Aktuality

• 31. 7. byla vyhlášena výzva pro kraje
včetně priorit dotačního řízení pro rok 2015
– priority je nutné dodržet, případně
upřesnit či doplnit

• Právě jsou kontrolovány podklady pro
žádosti kraje/Hl. město Prahu o dotaci

• Aktualizuje se internetová aplikace OK
služby poskytovatel
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Priority dotačního řízení pro rok 2015
• Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život

uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí
• Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k

deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či
vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení

• Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním
• Podpora služeb pro osoby s poruchami autistického spektra, s

neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou,
Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou
prevalencí

• Podpora zajištění kontinuálního financování služeb sociální prevence,
financovaných z individuálních projektů krajů

• Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách
• Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména

pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních
službách)

10



Kontrolované podklady pro žádosti kraje/Hl. města 
Prahy o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu

 V souladu s částí V, bodu 2 metodiky
 Nutné schválit předem (žádost je podávána v termínu po vyhlášení dotačního

řízení pro poskytovatele sociálních služeb a podmínky DŘ není možné měnit v
průběhu)

 Jedná se o tyto přílohy žádosti :
– popis způsobu výpočtu optimální výše finanční podpory sociálních služeb,
– popis způsobu stanovení redukčních mechanismů a reálné výše finanční

podpory sociálních služeb,
– popis mechanismu přidělení finanční podpory na jednotlivé sociální služby

(režim poskytnutí finančních prostředků – dotace, příspěvek zřizovatele,
režim Rozhodnutí SGEI apod.),

– popis mechanismu čerpání dotace – platby poskytovatelům služeb,
monitoring finanční podpory, apod. (např. předpokládané termíny splátek v
kontextu schvalovacího a rozhodovacího procesu na úrovni kraje, tvorba a
odůvodnění případné rezervy kraje pro dotační rok 2015 apod.)

 Informace o splnění náležitostí budou odeslány dopisem ředitele odboru
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Aktualizace OK služby - poskytovatel

• Kraje/Hl. město Praha využívají aplikaci k realizaci
dotačního řízení (DŘ)

• Testování v průběhu září 2014
• Spuštění konec září 2014 – kraje/Hl. město Praha si vyhlašují

vlastní DŘ
• Školení pro poskytovatele září/říjen (za součinnosti krajů/Hl.

města Prahy)
• Školení pro hodnotitele (zaměstnance KÚ) říjen/listopad
• Zavedení specifických příloh žádostí poskytovatelů

sociálních služeb dle požadavků krajů
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Dotazy

Děkuji za pozornost

Mgr. David Pospíšil
ředitel Odboru sociálních služeb
e-mail: david.pospisil@mpsv.cz

Ing. Linda Maršíková
vedoucí oddělení financování soc. služeb

e-mail: linda.marsikova@mpsv.cz
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