
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 24.8

7. zasedání zastupitelstva konané dne 21. 6. 2021

Věc:
Žádost o změnu systému financování sociálních služeb ze strany státního rozpočtu do regionu – 
otevřený dopis

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Podání informace o přípravě otevřeného dopisu ve věci krizové situace v oblasti financování sociálních 
služeb v Ústeckém kraji 

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Výbor Výbor pro sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality

Dne: 16. 6. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

24.8-1 Název: Bod 24.8 priloha 1.pdf
Otevřený dopis ke změně systému 
financování sociálních služeb v 
Ústeckém kraji 

U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

informace uvedené v příloze č. 1 předloženého materiálu,

B) ukládá

PaedDr. Jiřímu Kulhánkovi, náměstkovi hejtmana Ústeckého kraje, zajistit odeslání otevřeného dopisu k 
projednání do Výboru pro sociální politiku Parlamentu České republiky dle přílohy č. 1 předloženého 
materiálu.
Termín: 15. 7. 2021



Důvodová zpráva:
Ústecký kraj se dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků ze státního rozpočtu na financování 
sociálních služeb.
Finanční prostředky jsou od roku 2015 ze státního rozpočtu rozdělovány mezi jednotlivé kraje dle přílohy k 
zákonu č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, ve znění pozdějších, tzv. směrným číslem. Kraje 
následně tyto finanční prostředky v rámci samostatné působnosti přerozdělují jednotlivým poskytovatelům 
sociálních služeb v rámci svých dotačních titulů.
Na základě této skutečnosti Ústecký kraj každoročně vyhlašuje dotační řízení v rámci programu „Podpora 
sociálních služeb v Ústeckém kraji“, které je financováno z prostředků dotace ze státního rozpočtu.
V rámci přípravy dotačního programu na rok 2022 kraj uskutečnil dne 31. 5. 2021 online jednání s 
jednotlivými zástupci ÚSC, jejichž příspěvkové organizace poskytují sociální služby a byly jim představeny 
změny v dotačním programu na příští rok. Ústecký kraj musel v rámci dotačních podmínek na další rok 
přistoupit k zavedení určitých stabilizačních prvků z důvodu nedostatečné alokace finančních prostředků ze 
státního rozpočtu a převést část odpovědnosti v oblasti financování sociálních služeb i na jednotlivé ÚSC.

Z výše zmíněného jednání vyplynul požadavek zástupců ÚSC k vytvoření otevřeného dopisu, ve kterém bude 
popsána současná neuspokojivá finanční situace sociálních služeb v Ústeckém kraji s požadavkem na 
přehodnocení objemu finančních prostředků, potažmo směrného čísla pro Ústecký kraj na následující roky. K 
této žádosti se zástupci ÚSC uvolili připojit své podpisy a zaslat souhlasné stanovisko s tíživou finanční 
situací sociálních služeb v kraji.

Po zkompletování souhlasů od připojujících se subjektů, bude dopis odeslán do Parlamentu České republiky, 
konkrétně do Výboru pro sociální politiku.

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Drahomíra Karasová,
předsedkyně Výboru pro sociální věci, 
bezpečnost a sociálně vyloučené 
lokality Zastupitelstva Ústeckého kraje

Drahomíra Karasová (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Drahomíra Karasová (uvolněný zastupitel)   Drahomíra Karasová 
17.6.2021

Podpis zpracovatele:  Kateřina Kotlíková 16. 6. 2021


