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Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím  

Vážený pane , 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor sociálních věcí (dále jen „krajský úřad“), obdržel dne 12. 7. 2021 

Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), ve které žádáte o: 

 

- sdělení celkové částky poskytnutých dotací v rámci financování krajské sítě sociálních služeb v roce 2020, 

a to pro pobytové sociální služby – domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a to konkrétně:  
- výše dotace v rámci přímé krajské podpory 

- výše dotace v rámci krajského přerozdělování státní podpory 

 

- kromě výše uvedených finančních částek pak sdělení těchto údajů: název zařízení, typ služby – domov 

pro seniory/domov se zvláštním režimem, název a IČO poskytovatele, kapacita služby (lůžek), pro kterou 
byla dotace poskytnuta, případně další identifikační údaje (právní subjekt poskytovatele, adresa atd.). 

 

Vaši žádost vyřizujeme v části v souladu s ust. § 6 InfZ odkazem na informace zveřejněné na webových 
stránkách kraje a z části poskytnutím požadovaných informací přílohou, a to konkrétně následujícím způsobem: 

 

K části dotazu směřující k výši  dotace vyplacené v rámci přímé krajské podpory sdělujeme, že v roce 2020 byly 

na služby registrované v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje, konkrétně domovům 
pro seniory a domovům se zvláštním režimem, poskytnuty dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje 
pouze v rámci následujících dotačních programů: 

1. Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 
2020, jehož výsledky s rozdělením na jednotlivé registrované služby naleznete na stránkách 
Moravskoslezského kraje v sekci Hlavní témata → Dotace → Sociální oblast → rolovat dolů na bod Program 
na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020 → 

Výsledky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji 
na rok 2020. Hypertextový odkaz: Výsledky programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb | 
Moravskoslezský kraj | (msk.cz). Program nemá vazbu na kapacitu sociální služby. 
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2. Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně 
realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020, jehož výsledky s  rozdělením na jednotlivé registrované 
služby naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Hlavní témata → Dotace → Sociální oblast 
→ rolovat dolů na bod Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním 
sociálních služeb včetně realizace protidrogové  politiky kraje na rok 2020 → Výsledky Programu na podporu 

financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové 
politiky kraje na rok 2020. Hypertextový odkaz: Výsledky Programu na podporu financování běžných výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje | 
Moravskoslezský kraj | (msk.cz). V rámci tohoto dotačního programu se k požadovanému druhu sociální 
služby a ke kapacitě služby váže pouze dotační titul 3 - Dofinancování sociálních služeb zařazených 
v Krajské základní síti sociálních služeb, kdy je dotace stanovena s ohledem na kapacitu a formu 

poskytování sociální služby uvedené v Krajské základní síti sociálních služeb k datu vyhlášení dotačního 
programu, v tomto případě k 4. 5. 2020.  

Kapacity lůžek u služeb registrovaných v Krajské síti sociálních služeb Moravskoslezského kraje 
ke dni 1. 5. 2020 uvádíme v tabulce s přehledem dotací vyplacených v roce 2020 v rámci Programu 

na podporu poskytování sociálních služeb financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu (viz níže). 
Názvy jednotlivých zařízení ve vztahu k dotacím vyplaceným v rámci přímé krajské podpory neevidujeme, 

dotace je poskytována právnickým osobám – poskytovatelům.  

Ostatní dotační programy poskytované z rozpočtu Moravskoslezského kraje nemají vazbu na registrované 
sociální služby domov pro seniory a domov se zvláštním režimem.  

 

K části dotazu směřující k výši dotace vyplacené v rámci krajského přerozdělování státní podpory – tj. Program 

na podporu poskytování sociálních služeb financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu, přikládáme  

tabulku s přehledem vyplacených dotací na rok 2020, jejíž součástí jsou rovněž požadované informace 
o názvech jednotlivých zařízení a kapacitě lůžek. 
 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

Mgr. Aleš Neuwirth 

vedoucí odboru sociálních věcí 
 

po dobu nepřítomnosti zastoupen 

Mgr. Evou Hrbáčkovou 

vedoucí oddělení sociální ochrany  

 

 

 

 

Příloha: - tabulka s přehledem dotací poskytnutých z Programu na podporu poskytování sociálních služeb 
financovaného z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msk.cz%2Fcs%2Fvysledky-programu-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-3470%2F&data=04%7C01%7Cmarketa.hellerova%40msk.cz%7C8e37317b09824f64d3e208d946dbac67%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637618731560711641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wi2zA8ajHagLunHhhoyNLY6Li8i8aBzBaAenjY92Xdk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msk.cz%2Fcs%2Fvysledky-programu-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-3470%2F&data=04%7C01%7Cmarketa.hellerova%40msk.cz%7C8e37317b09824f64d3e208d946dbac67%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637618731560711641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wi2zA8ajHagLunHhhoyNLY6Li8i8aBzBaAenjY92Xdk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.msk.cz%2Fcs%2Fvysledky-programu-na-podporu-financovani-beznych-vydaju-souvisejicich-s-poskytovanim-socialnich-sluzeb-vcetne-realizace-protidrogove-politiky-kraje-3470%2F&data=04%7C01%7Cmarketa.hellerova%40msk.cz%7C8e37317b09824f64d3e208d946dbac67%7C39f24d0baa3045518e8143c77cf1000e%7C0%7C0%7C637618731560711641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wi2zA8ajHagLunHhhoyNLY6Li8i8aBzBaAenjY92Xdk%3D&reserved=0

