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Žádost o změnu systému financování sociálních služeb ze strany státního rozpočtu do 
regionu. 

 
Vážené poslankyně, vážení poslanci Výboru pro sociální politiku Parlamentu České republiky, 
 
obracíme se na Vás, jako zástupci municipalit Ústeckého kraje ve věci žádosti o pomoc při 
řešení dlouholetého problému nedostatečného financování sociálních služeb ze státního 
rozpočtu, a to nejen v Ústeckém kraji. 
 
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 
předpisů (dále jen „ZSS“), tzv. směrným číslem. Kraje následně tyto finanční prostředky 
v rámci samostatné působnosti přerozdělují jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb 
v rámci svých dotačních titulů. 
  
Současný systém má zásadní problém v tom, že směrné číslo adekvátně nereflektuje reálnou 
potřebu financování sociálních služeb a dostatečně nezohledňuje specifika Ústeckého kraje.  
 
Alokace určená na financování sociálních služeb ze státního rozpočtu je několik let po sobě 
výrazně navyšována. Avšak ani navýšení alokace pro financování sociálních služeb ze 
státního rozpočtu nestačí na to, aby kraji byla přiznána dotace v požadované výši. Od roku 
2015 je každoročně kraji přidělována podstatně nižší dotace na podporu sociálních služeb, 
než kterou požadoval. Vzhledem k nízké alokaci, není kraj následně schopen optimálně 
uspokojit požadavky na financování všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří si o dotaci 
požádali a musí přistupovat k individuálnímu dofinancování alespoň části nejvíce 
podfinancovaných sociálních služeb, ohrožených zánikem, z vlastních prostředků.   
 
I v roce 2021 máme propad oproti požadavkům jednotlivých poskytovatelů služeb a výši 
alokace určené pro náš kraj ve výši cca 441 mil Kč. Pokud by nebyl realizován další individuální 
program kraje, pak by propad financování byl na rok 2021 daleko vyšší. 
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Nedostatek prostředků kraj částečně také řeší realizací individuálních programů z prostředků 
Operačního programu Zaměstnanost, ale to není řešení systémové a dlouhodobé. Projekt 
situaci zpravidla zlepší na dobu 2 let (obvyklá doba podpory služeb) a následně dochází 
k návratu služeb zpátky do systému financování z prostředků MPSV. Tato situace opět 
nastane v roce 2022, jelikož k 31. 12. 2021 bude ukončena podpora vybraných druhů 
sociálních služeb v rámci individuálního projektu kraje Podpora sociálních služeb v rámci 
projektu POSOSUK 3.   
 
Směrná čísla byla přijata jako přechodné opatření, které mělo za cíl zajistit po tři roky, po nabytí 
účinnosti novely ZSS (od 1. 1. 2015) stabilitu ve financování. Po tomto období, měla být příloha 
přehodnocena a upravena dle aktuální situace a potřeb jednotlivých krajů. Ovšem z důvodu 
příprav novely zákona o sociálních službách (dále jen ZSS) nebyla aktualizace přílohy dosud 
uskutečněna.  
 
V připravované novele ZSS se počítá se zrušením systému směrných čísel a zavedením 
mandatorního výdaje na financování sociálních služeb s platností od roku 2023. V současné 
době není osud novely ZSS jasný a nedostatek finančních prostředků na území kraje je nutné 
řešit již na následující rok 2022. 
 
Z výše uvedeného a dalších objektivních důvodů by bylo vhodné objem prostředků na 
financování sociálních služeb, potažmo výši směrného čísla pro Ústecký kraj na následující 
roky co nejdříve přehodnotit. Náš kraj, jak je všeobecně známo, se potýká celá léta 
s neutěšenou sociální situací, kdy máme v území nejvíce vyloučených lokalit, nadprůměrné 
množství sociálně slabých občanů, silnou drogovou scénu, vysokou kriminalitou a řadu dalších 
problémů v sociální oblasti, které jsou vysoko nad průměrem ČR. Abychom tomuto stavu mohli 
nyní i do budoucna úspěšně čelit, je potřeba zajistit potřebné sociální služby v oblasti 
prevence, ale i represe. Pokud se nám ale nedostává dostatek finančních prostředků na tyto 
služby, můžeme jen s velkými obtížemi vykonávat ty nejzákladnější úkony v sociální oblasti. 
 
Společně s tímto dopisem zasíláme podpisový arch, kde jsou podepsáni statutární zástupci 
obcí a měst v Ústeckém kraji, kteří sami zřizují organizace poskytující sociální služby nebo 
jiným způsobem podporují rozvoj sociálních služeb na svém území a vyjadřují souhlasné 
stanovisko s neuspokojivou finanční situací sociálních služeb v kraji, která je v tomto dopise 
popsána. 
 
 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy  
Souhlasy připojujících se subjektů 
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