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Principy systému participace na 
Otrokovicku

• Předpokladem fungování systému participace je 
vzájemná důvěra a vstřícnost mezi poskytovateli 
sociálních služeb a obcemi, která umožňuje řešit 
nestandardní situace s ohledem na minimalizaci 
dopadu na uživatele sociálních služeb.

• Obce deklarují zájem na zachování stávajících 
sociálních služeb v ORP Otrokovice.

• Obce vyčlení ve svých rozpočtech finance na sociální 
služby na Otrokovicku.

• Obce budou dotovat pouze služby zhodnocené podle 
krajských parametrů jako kvalitní, a tím pádem 
zařazené do krajské sítě sociálních služeb.



• Za občana obce se považuje uživatel s trvalým bydlištěm 
v dané obci k datu podání žádosti o dotaci/dar. 
V odůvodněných případech je rozhodující místo pobytu 
občana, nikoli adresa jeho trvalého bydliště.

• Každá obec se podílí na nákladech sociálních služeb 
poskytovaných jejím občanům nebo poskytovaných na 
jejím území.

• Poskytovatelé sociálních služeb poskytují obcím dostatek 
informací, ze kterých je možno odvodit objem práce 
vykonané, pro občany obce nebo na území obce.

• Výše participace na financování poskytovaných sociálních 
služeb navazuje na systém vyrovnávací platby garantovaný 
Zlínským krajem.



• Dotace poskytnutá na tyto služby bude součástí 
vyrovnávací platby ve smyslu krajského 
„Pověření“.

• Celkový objem financí z obecních rozpočtů 
představuje maximálně 10% celkového rozpočtu 
sociálních služeb poskytovaných občanům obcí na 
Otrokovicku nebo na území obcí na Otrokovicku.

• O výši konkrétní finanční podpory pro jednotlivé 
sociální služby rozhodují příslušné orgány obcí na 
základě žádostí poskytovatelů sociálních služeb.



Zdroje financování sociálních služeb
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Historické ukotvení

• 2012 

– krize ve financování sociálních služeb

Služby ve vážném ohrožení       

velká potřeba opřít se o finance z obecních  
rozpočtů, vyjímečně pomohl i Zlínský kraj ze svého 
rozpočtu.

Dohoda všech obcí na Otrokovicku o 
spolufinancování sociálních služeb ve výši cca 10% 
nákladů a definice principů participace.



Historické ukotvení

leden 2015 – novela zákona 250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, zároveň má Zlínský kraj nastavena pravidla pro 
vyrovnávací platbu 

Potřeba nastavit pravidla rozdělování financí z obecního rozpočtu dle platné 
legislativy

Únor 2015 – Otrokovice vyhlašují „Výzvu“ podle nových pravidel
2016 – 2020 s drobnými úpravami financování pokračuje.
2016 – 2020 - Statutární město Zlín mění status sociálního fondu dle 

Otrokovických pravidel, DSO Rožnovsko se inspiroval otrokovickým 
modelem, Město Kroměříž mění svůj systém rozdělování dotací  v systému 
velmi podobném Otrokovickému, 2020 se přidávají Vizovice, Valašské 
Klobouky a v plánu jsou pro rok 2021 Luhačovice.



Zákon 250/2000 
Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

§ 10c 

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední 
desce způsobem umožňujícím dálkový přístup 
nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty ….. 
Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 
dnů ode dne zveřejnění.



Zákon 250/2000 
Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

2) Program obsahuje alespoň
• a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,
• b) důvody podpory stanoveného účelu,
• c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných 

v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,
• d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v 

jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,
• e) okruh způsobilých žadatelů,
• f) lhůtu pro podání žádosti,
• g) kritéria pro hodnocení žádosti,
• h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,
• i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční 

výpomoci,
• j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.



Proč?

• Poskytování finančních prostředků podle 
zvykového práva (vloni dostali 5000 Kč, tak jim 
dáme zase tolik) není v souladu se zákonem

• Snaha o spravedlivý a rovný přístup ke všem 
organizacím a zároveň ke všem obcím

• Soulad s vyrovnávací platbou – pravidla Zlínského 
kraje a EU

• Přiměřená výše dotace
• Platíme jen za „své“ obyvatele, právě oni jsou tím 

hlavním důvodem, proč sociální služby 
financujeme.



Co máme k dispozici?

• % podpory z rozpočtů ÚSC doporučená 
Zlínským krajem (např. PS 20%, SAS 17%, …)

• Informace o rozpočtech sociálních služeb a 
přiměřené ceně služeb – vlastní zkušenosti, 
benchmarking ZK

• Ověřenou praxi – Otrokovice, Zlín, Kroměříž, 
Rožnov p. R.



Tabulka žádosti

• Viz příloha (excel)



Výpočet  - jednotky

• Pobytové služby – lůžkoden

• Azylové domy pro rodiče s dětmi – bytoden

• Terénní služby – hodina

• Ambulantní služby - osobohodina



Výpočet dotace na rok 2020

Celkový rozpočet na rok 2020 / celkový počet 
jednotek 2019 = cena za jednotku

Cena za jednotku x procento určené ZK =  podíl 
města na jednotku služby

Podíl města na jednotku služby x počet jednotek 
pro město za rok 2019 = vypočtená výše 
požadované dotace na rok 2020



Výpočet

• Pro každou službu je určen maximální podíl 
města na jednotku – limit. Pokud je limit nižší 
než vypočítaný podíl města na jednotku 
služby, používá se pro výpočet dotace.

• Maximální podíl města x počet jednotek za rok 
2019 = výše dotace na rok 2020



Výpočet

• Pokud celková částka všech žádostí je vyšší než 
celkový rozpočet výzvy (např.: Otrokovice 3,8 
mil. Kč v roce 2020), krátí se všechny přidělené 
dotace ve stejném poměru. 

• Tzn., že suma dotací nikdy nepřekročí 
plánovanou alokaci.



Souhrn financování

• Systém je jednoduchý, předvídatelný a pro obce 
spravedlivý v tom, že všechny platí za stejné 
služby stejnou výši dotace.

• Zároveň se dobře kontroluje, protože údaje, které 
potřebujeme pro výpočet jsou doložitelné –
žadatelé nepotřebují žádný zvláštní sběr dat –
minimum administrativy navíc.

• Možnost spolupráce a sdílení informací mezi 
obcemi 



Úvahy do budoucna

• Společné financování v rámci jedné výzvy se 
zachováním dílčích rozpočtů jednotlivých obcí 
(„šuplíkový systém“) v rámci ORP.

• Propojení informací o výkonech a rozpočtech 
sociálních služeb v KISSOS s kontrolou a 
rozhodováním o financích na lokální úrovni.

• Sdílení informací o spolufinancování sociálních 
služeb s dalšími městy.

• Tlak na revizi celého systému financování 
sociálních služeb (snížení počtu zdrojů, pokrytí 
100% nákladů sociálních sužeb,…)



Otázky?
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