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Úvod 

 
Financování systému sociálních služeb je realizováno podle části šesté zákona č. 108/2006 Sb., zákon 

o sociálních službách v platném znění. Systém sociálních služeb je financován ze státního rozpočtu na 

základě zákona o rozpočtových pravidlech. Resortní správou systému financování sociálních služeb je 

pověřeno Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. To následně přerozděluje finanční prostředky krajům 

ČR formou dotace, jejíž výše se m.j. odvíjí od analýzy potřeb sociálních služeb v daném kraji dle 

střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Kraj následně rozhoduje o poskytnutí finančních 

prostředků z dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb v regionu. Podmínky rozdělování 

dotace stanovuje kraj na základě usnesení zastupitelstva kraje. Hlavní podmínkou zakotvenou v zákoně 

o sociálních službách je to, že finanční příspěvek z dotace může být krajem poskytnutý pouze 

registrovaným poskytovatelům sociálních služeb. Není to však jediná podmínka. Kraj může například 

stanovit, že finanční příspěvek bude poskytnut pouze registrovaným poskytovatelům, kteří jsou zároveň 

součástí krajské sítě sociálních služeb, což nutně nemusí být všichni registrovaní poskytovatelé.  

 

Pro zajištění financování sociálních služeb prostřednictvím kraje formou finančního příspěvku z dotace 

je tedy nutná registrace sociální služby a její zařazení do krajské sítě.  

 

Obce (jednotlivě) mají možnost síť sociálních služeb ovlivňovat prostřednictvím naplňování ustanovení 

§ 95, písm. h), resp. § 94, písm. f), zákona č. 108/2006 Sb. V případě jednotného stanovení potřebnosti 

na území mikroregionu Tanvaldsko (12 obcí) a koncentrace požadavků, včetně dostatečné 

argumentace, je možné zvýšit šance na navýšení kapacit sociálních služeb potřebných na spravovaném 

území. 

Financování sociálních služeb obcemi v mikroregionu Tanvaldsko 
 

Řešené území mikroregionu Tanvaldsko tvoří 12 obcí s celkovým počtem více než 22 tis. obyvatel. 

Z uvedených 12 obcí pravidelně uvolňuje ze svého rozpočtu finance na zajišťování sociálních služeb 

celkem 8 obcí (2/3 obcí mikroregionu). V těchto 8 obcích žije 85 % obyvatel řešeného území. Zbylé 

obce systémovým způsobem sociální oblast ve svém území finančně nepodporují. V roce 2019 bylo 

z rozpočtů uvedených 8 obcí investováno do sociální oblasti celkem 16.636.000,- Kč. Z toho 52 % tvoří 

výdaje města Velké Hamry, 21 % výdaje města Smržovka a 8 % výdaje města Tanvald. Podíl 

jednotlivých obcí na celkových sociálních výdajích municipálních rozpočtů v mikroregionu v r. 2019 

prezentuje následující grafika: 
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Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

 

V přepočtu na 1 obyvatele obce vynakládají největší objem finančních prostředků v sociální oblasti 

město Velké Hamry (3.253,- Kč/obyv./rok) a obce Jiřetín pod Bukovou (1.142,-- Kč/obyv./rok) a Josefův 

Důl (1.074,-- Kč/obyv./rok). Více než 10 % z celkových běžných výdajů financuje sociální oblast pouze 

město Velké Hamry. Město Smržovka a obce Jiřetín pod Bukovou a Josefův Důl zapojují do sociální 

oblasti více než 4 % běžných rozpočtových výdajů, více než 1 % se podílí obec Kořenov a město Desná. 

Ostatní obce zapojují méně než 1 % rozpočtových výdajů. 

 

Průměrný výdaj na obyvatele v případě obcí, které sociální oblast ze svého rozpočtu financují je 880 

Kč/obyv. za rok (údaje z roku 2019). Tento údaj je však výrazně ovlivňován „sociálním“ rozpočtem města 

Velké Hamry, které je finančním leaderem v této oblasti. Při vypuštění města Velké Hamry z výpočtu 

jsou průměrné výdaje obecních rozpočtů na sociální oblast v přepočtu na jednoho obyvatele přibližně 

poloviční (418,- Kč). 

 

Výdaje na sociální oblast z rozpočtu obcí z mikroregionu Tanvaldsko prezentuje následující tabulka:  

 

 

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 
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Kořenov

Jiřetín pod Bukovou

Josefův Důl

Desná

Tanvald

Smržovka

Velké Hamry

Podíl obcí na rozpočtových výdajích v sociální 
oblasti (r. 2019)

Obec 2017 2018 2019

Podíl na celkových 

výdajích obce

(v r. 2019)

Výdaje na 1 obyvatele 

obce

(v r. 2019)

Desná 1069 1167 1212 1,16% 393,00 Kč                     

Jiřetín pod Bukovou 1045 565 522 4,85% 1 142,23 Kč                  

Josefův Důl 872 942 964 4,55% 1 074,69 Kč                  

Kořenov 426 481 428 1,38% 469,30 Kč                     

Plavy 0 0 20 0,09% 18,99 Kč                        

Smržovka 1867 3121 3459 4,89% 920,93 Kč                     

Tanvald 1311 1138 1305 0,87% 209,94 Kč                     

Velké Hamry 5371 9139 8726 10,18% 3 253,54 Kč                  

Zásada 58 21 0 0,00% -  Kč                            

CELKEM 12019,00 16574,00 16636,00

Výdaje na sociální služby (v tis. Kč)
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Z uvedeného přehledu je patrné, že většina obcí mikroregionu vnímá potřebu podpořit rozvoj v sociální 

oblasti z municipálních rozpočtů. Je to jeden z výrazných předpokladů úspěšné realizace aktivit 

v sociálních službách, jejichž význam je na území mikroregionu značný. 

 

Věcné zaměření financování sociálních služeb z rozpočtů obcí je uvedeno v následující grafice 

(zahrnuje všechny obce, které vynakládají část svých obecních rozpočtů na oblast sociálních služeb 

v řešeném území): 

 

 

Zdroj: monitor.statnipokladna.cz 

 

Většina obcí financuje služby spojené s péči o potřebnou osobu v domácím prostředí. Jedná se o 

pečovatelskou službu, osobní asistenci a podporu samostatného bydlení. Pomoc rodinám s dětmi 

obsahuje podporu manželství a rodin, pomoc rodinám s dětmi a pomoc dětem a mládeži. Pomoc 

v hmotné nouzi spadá zejména do podpory společensky nepřizpůsobivým občanům jako aktivity řešící 

sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením.  


