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Zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel financování sociálních služeb ve 
městě Žďár nad Sázavou 
 
 
Město Žďár nad Sázavou dlouhodobě podporuje činnost spolků sdružující seniory a osoby 
se zdravotním postižením a také poskytovatele sociálních služeb a zdravotních služeb. 

Dříve byl v rozpočtu města schvalován příspěvek pro konkrétní spolek, poskytovatele a 
konkrétní sociální službu. Od roku 2015 je účinný zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, který stanoví podmínky poskytování dotací z obecních 
rozpočtů. Je zde stanoveno, že pokud je to možné, měly by být dotace poskytovány na 
základě dotačních programů na základě veřejnoprávních smluv. Od roku 2015 byly 
vyhlašovány dotační programy pro podporu spolkové činnosti v sociální a zdravotní oblasti. 
Poskytovatelé měli již výši dotace schválenu v rozpočtu, byla s nimi uzavřena veřejnoprávní 
smlouva o poskytnutí dotace a dotace vyplacena. Od roku 2016 byl vyhlašován dotační 
program Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb. Podpora činnosti 
Oblastní charity Žďár nad Sázavou byla řešena dotací, která byla schvalována v rozpočtu 
města, protože se nepodařilo najít vhodnou metodiku pro vyhlašovaný dotační program, aby 
v něm mohla být hodnocena charita v šíři služeb (podporováno 5 služeb) v rozdílné výši (od 
20 tis. do 340 tis. Kč. Ostatní poskytovatelé žádali o podporu max. dvou služeb.  

Dotační program Dotace pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb 2019 měl 
celkovou alokaci 900 tis. Kč s tím, že jeden žadatel mohl získat max. 300 tis. Kč.  Oblastní 
charita měla v rozpočtu města schválenu dotaci ve výši 1 mil. Kč. Pro rok 2020 je 
doporučovaný stejný systém. 

Někteří členové komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní se delší dobu snaží o 
změnu způsobu financování sociálních služeb, ale vzhledem k četnosti jednání komise a 
širokému záběru řešených témat nebyl dostatek času na projednání a zpracování. Z tohoto 
důvodu předseda Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní, pan Filip, DiS., předložil 
na jednání komise dne 6. 11. 2019 návrh na schválení pracovní skupiny pro stanovení 
pravidel financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou s tím, že pracovní 
skupina bude průběžně doplňována. Na jednání komise bylo přijato toto usnesení: 

Komise prorodinných aktivit schvaluje zřízení pracovní skupiny pro stanovení pravidel 
financování sociálních služeb ve městě Žďár nad Sázavou a pověřuje svého předsedu, 
pana Davida Filipa, Dis., jmenováním jejích členů.   

Pan Filip, DiS. svolal první jednání pracovní skupiny na 27. 11. 2019.  

Pracovní skupina se sešla v tomto složení: Filip David, DiS., Mahel Tomáš, Mgr., Dobrovolný 
Václav, Klement Josef, Ing., Krábek Petr, Ing.  

Po jednání se shodla na tomto. 

Pracovní TEZE: 

Vycházet ze stávajícího objemu finančních prostředků poskytovaných městem na sociální 
služby 

Vytvořit konstrukci systému financování pro poskytovatele sociálních a zdravotních služeb, 
aby systém řešil i širokou škálu služeb s rozdílným financováním a předložit ji na jednání 
červnového zasedání Komise prorodinných aktivit, sociální a zdravotní 

 

 

 
 


