Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.
Předmět žádosti:
Předmětem žádosti ze dne 7. 7. 2019 byl požadavek na poskytnutí následujících
informací:
„Sdělení objemu finančních prostředků formou dotací (mimo prostředků určených na
příspěvek na péči) na sociální služby za léta 2007 – 2018?
a) v celkové částce?
b) v částkách za každý jednotlivý kalendářní rok?
c) sdělení, jaký byl celkový objem peněz přidělený formou dotací určených přímo
k poskytnutí sociálních služeb v celkové částce i částkách v jednotlivých letech?
d) sdělení, jaký byl celkový objem peněz přidělených formou dotací a určených na
administrativu a další výdaje v souvislosti s poskytováním sociálních služeb
v celkové částce i částkách v jednotlivých letech?“
Poskytnutá informace:
Žadateli bylo upřesněno, že za roky 2007 – 2014 jsou uvedeny informace o dotacích
poskytovaných z rozpočtu Olomouckého kraje, kterými se Olomoucký kraj pouze
podílel na financování poskytování sociálních služeb; dotace ze státního rozpočtu byly
v uvedeném období poskytovány přímo Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.
Údaje o dotacích od roku 2015 zahrnují objemy finančních prostředků ze státní účelové
dotace poskytnuté Olomouckému kraji na základě ustanovení § 101a zákona o
sociálních službách (Podprogram 1) a také dotace z rozpočtu Olomouckého kraje
(Podprogram 2); bližší informace je možno dohledat na tomto linku:
https://www.olkraj.cz/program-financni-podpory-poskytovani-socialnich-sluzeb-volomouckem-kraji-cl-3031.html.
K jednotlivým bodům žádosti o informace bylo sděleno:
Ad a) Celková částka objemu dotací činila 3 398 118 732,2 Kč.
Ad b) V jednotlivých letech:
Rok

Výše dotace (v Kč)

2007

5 780 000,0

2008

5 780 000,0

2009

220 000,0

2010

1 000 000,0

2011

0

2012

8 000 000,0

2013

6 000 000,0

2014

10 000 000,0

2015

664 702 461,0

2016

713 785 044,0

2017

853 667 475,2

2018

1 129 183 752,0

Ad c) Shodně jako v odpovědích na body a) a b).
Ad d) Dotace určené na administrativu a další výdaje v souvislosti s poskytování
sociálních služeb nejsou samostatné (účelově) poskytovány. Pouze v rámci výpočtu
dotace je zohledňován počet pracovníků v nepřímé péči, k nimž patří i administrativní
pracovníci, koeficientem definovaným u jednotlivých druhů sociálních služeb (viz
výpočet výše dotace v Podprogramu 1).
Se žádostí o poskytnutí informací o dotacích na poskytování sociálních služeb dle §
101 zákona o sociálních službách, ve znění účinném do 31. 12. 2014, před rokem
2015 je nezbytné obrátit se na Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, které bylo do
roku 2014 poskytovatelem této dotace; podrobnější informace je možno nalézt na
tomto odkaze: https://www.mpsv.cz/cs/740.

Informaci zpracoval:
Dne 16. 7. 2019, Mgr. Ludmila Rajchmanová, odbor majetkový, právní a správních
činností, oddělení právní.
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

