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Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
Vážená paní bakalářko,
ve své žádosti ze dne 17. 3. 2017 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vám zasílám požadované
informace ve struktuře dle Vaší žádosti:
1. Zaslání veškerých možných informací týkajících se zvolených postupů při rozdělení
dotací dle § 101 a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „ZSS“), s důrazem na vztah k poskytovatelům sociálních služeb v
závislosti na typu zřizovatele.
K dotazu č. 1.:
Finanční prostředky určené na poskytování sociálních služeb jsou v Olomouckém kraji
přerozdělovány prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb
v Olomouckém kraji; konkrétně je účelová dotace ze státního rozpočtu, která je poskytována
krajům a hlavnímu městu Praze na poskytování sociálních služeb dle § 101 a ZSS
přerozdělována prostřednictvím Podprogramu č. 1 uvedeného programu.
Veškeré informace jsou zveřejněny na úřední desce Olomouckého kraje a na webových
stránkách Olomouckého kraje na tomto linku: https://www.kr-olomoucky.cz/programfinancni-podpory-poskytovani-socialnich-sluzeb-v-olomouckem-kraji-cl-3031.html.
Co se týče vztahu k poskytovatelům sociálních služeb v závislosti na typu zřizovatele –
dotace dle § 101 a ZSS je poskytována sociálním službám rovným způsobem, tedy jakkoli
nezohledňuje typ zřizovatele sociálních služeb.
2. Poskytnutí statistických údajů vykazujících poskytnuté dotace nejlépe za pětileté
období, a to dle typu sociálních služeb se zaměřením na pobytové zařízení.
K dotazu č. 2.:
V tabulce níže je uvedena výše dotace u pobytových sociálních služeb a rovněž Vám pro
informaci poskytujeme údaj o celkové výši dotace dle § 101 a ZSS pro Olomoucký kraj.
Propad u druhu služby domy na půl cesty je způsoben financováním této sociální služby
z individuálního projektu Olomouckého kraje „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“

(Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057), který je spolufinancován
v rámci Operačního programu Zaměstnanost.
Údaje Vám poskytujeme za poslední 2 roky, a to vzhledem ke skutečnosti, že odpovědnost
za financování sociálních služeb byla převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí na
kraje s účinností od 1. 1. 2015. Údaje za období předcházející financování sociálních služeb
kraji jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, a to
na tomto odkazu: http://www.mpsv.cz/cs/740.
Celková výše dotace dle §
101 a zák. č. 108/2006
Sb.:
Druh pobytové služby
azylové domy
domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním
režimem
domy na půl cesty
chráněné bydlení
služby následné péče
sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče
terapeutické komunity
týdenní stacionáře
odlehčovací služby
Pobytové služby celkem

2015 - 652 490 320 Kč

2016 - 694 865 500 Kč

Vyplaceno celkem 2015
11 854 700

Vyplaceno celkem 2016
12 970 854

131 387 300

136 809 200

169 939 800

188 998 300

56 642 000

74 412 739

1 900 000
17 515 100
964 500

517 100
18 394 300
1 464 700

5 215 600

5 720 400

1 204 300
3 191 300
4 518 000
404 332 600

1 343 400
3 376 700
4 292 000
448 299 693

Doufám, že poskytnuté informace budou přínosem pro vypracování Vaší diplomové práce.
S pozdravem
Mgr. Irena Sonntagová
vedoucí odboru sociálních věcí

