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Analýza finančních zdrojů poskytovatelů sociálních služeb ve SO ORP Litovel byla zpracována jako jeden 
z výstupů analytické fáze přípravy Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2016 -
2019. Jejím cílem je zmapování aktuálního stavu v oblasti financování sociálních služeb v tomto 
regionu:  
 

 vymezení nákladů na poskytování sociálních služeb  

 srovnání výše nákladů ve vztahu k jednotlivým druhům sociálních služeb  

 stanovení finančních toků v sociálních službách  

 struktura financování sociálních služeb  

 využívání alternativních finančních zdrojů včetně prostředků ze strukturálních fondů EU   

 identifikace problémů při zajišťování financí 
 
 

1. SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT    
 

Výchozím zdrojem informací pro zpracování se stal tzv. zjišťovací dotazník, který byl poskytnut všem 
poskytovatelům sociálních služeb v našem regionu. Dotazník byl koncipován tak, aby postihl základní 
finanční zdroje i jejich strukturu u různých poskytovatelů sociálních služeb.  
V rámci dotazníkového šetření, které se uskutečnilo v III. čtvrtletí roku 2015, bylo osloveno celkem 6 
subjektů. „Analýza finančních zdrojů“ byla zpracována na základě poskytnutých údajů ze 7 sociálních 
služeb.  
 

2. NÁKLADY NA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB   
 
 

2.1 Celkové náklady na poskytování sociálních služeb  
    
Obyvatelům SO ORP Litovel je k dispozici celkem 7 poskytovaných sociálních služeb, registrovaných v 
souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění Krajským úřadem 
Olomouckého kraje. Aktuální počet uživatelů poskytovaných sociálních služeb ke dni 31. 12. 2014 bylo 
386 osob. V průběhu kalendářního roku 2014 využilo těchto služeb celkem 464 uživatelů:  
 

 457 uživatelů využívalo 6 služeb sociální péče  

 7 uživatelů využívalo 1 službu sociální prevence, v rámci služby bylo poskytnuto 146 intervencí 
(tj. odborná pomoc v rozsahu 30 minut)    

 
 
Náklady na poskytování sociálních služeb ve srovnání roků 2013 a 2014 

  

počet 
služeb 

Počet 
uživatelů k 

31. 12. 2014  

Rok 2013 
v tis. Kč 

Rok 2014 
v tis. Kč 

průměrné 
náklady na 

jednoho 
uživatele za 

rok (v tis. Kč) 

sociální prevence  1 7 68 66 9 

sociální péče -pobytové služby 4 306 112 785 118 911 333 

sociální péče -terénní služby 2 73 2 170 2 330 26 

CELKEM 7 386 115 023 121 307 123 
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Meziroční pohyb v oblasti finančních nákladů na poskytování jednotlivých druhů sociálních služeb v 
letech 2013 a 2014:  

 služby sociální prevence - pokles o necelé 3% 

 služby sociální péče /pobytové služby - meziroční nárůst o 5,4%  

 služby sociální péče/terénní služby - meziroční nárůst o 7,4%  
 

Z tabulky je zřejmý také značný rozdíl v ročních nákladech na jednoho uživatele mezi terénními 
službami sociální péče (průměrně 26 tisíc za rok) a pobytovými službami (v závislosti na typu služby od 
213 do 428 tisíc ročně). Průměrná úhrada uživatelů za poskytnuté služby se pak pohybuje od 7 tisíc 
ročně u terénní pečovatelské služby až po 168 tisíc u pobytových služeb. 
 

2.2 Srovnání výše nákladů ve vztahu k druhům sociálních služeb   
  
Podíl nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb zůstává ve sledovaných letech v podstatě beze 
změny. Pobytové služby sociální péče čerpají 98% celkového objemu prostředků směrovaných do 
oblasti sociálních služeb, necelé 2% celkových nákladů tvoří terénní služby sociální péče. Náklady 
služeb sociální prevence nedosahují ani 1% celkových nákladů na poskytování sociálních služeb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Struktura výdajů na poskytování sociálních služeb v letech 2013 a 2014 
 
Neinvestiční výdajovou složku ekonomiky sociálních služeb je možné rozdělit do dvou základních 
skupin, tj. skupinu osobních nákladů a provozních nákladů souvisejících s poskytováním služby. 

 
 
 
 

 

 

 

  

ROK 2013 
Celkové 
náklady 
v tis. Kč 

z toho 
osobní 

to je % 
z toho 

provozní 
to je % 

sociální prevence  68 47 69,12% 21 30,88% 

sociální péče - pobytové služby 112 785 75 780 67,19% 37005 32,81% 

sociální péče - terénní služby 2188 1785 81,58% 403 18,42% 

CELKEM 115 041 77 612 67,46% 37 429 32,54% 
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ROK 2014 
Celkové 
náklady 
v tis. Kč 

z toho 
osobní 

to je % 
z toho 

provozní 
to je % 

sociální prevence  66 45 68,18% 19 28,79% 

sociální péče - pobytové služby 118 911 77 572 65,24% 41 339 34,76% 

sociální péče - terénní služby 2 330 1 888 81,03% 442 18,97% 

CELKEM 121 307 79 505 65,54% 41 800 34,46% 

 

Organizace poskytující ve SO ORP Litovel sociální služby vytváří celkem 202 pracovních míst - 185,3 

přepočtených úvazků, 49 % tvoří pracovníci v sociálních službách, 7 % kvalifikovaní sociální pracovníci, 

19 % pracovních míst pracovníci a odborníci různých profesí z oblasti zdravotnictví, 2 % pracovních míst 

tvoří vedoucí pracovníci a 23 % pracovníci ekonomické, administrativní a hospodářsko-správní oblasti. 

Na 85% těchto míst pracují ženy. Průměrné měsíční mzdové náklady na jednoho přepočteného 

pracovníka se pohybují v širokém rozpětí od 17 tisíc do 41 tisíc. Nejnižší mzdové náklady vykazují 

neziskové organizace. 

    

 

3. FINANČNÍ ZDROJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB    
 

3.1. Financování sociálních služeb 
 
Provoz sociálních služeb je financován tzv. vícezdrojově. Poskytovatelé sociálních služeb v SO ORP 
Litovel uvedli v dotazníkovém šetření následující zdroje příjmů, které slouží k pokrytí neinvestičních 
výdajů na poskytování sociálních služeb:  
 

 Vlastní příjmy poskytovatelů z úhrady uživatelů za poskytování sociální služby. 

 Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociální služby (do roku 2014 
poskytované MPSV ČR, od roku 2015 rozdělované prostřednictvím krajů).   

 Dotace z jiných rezortů státní správy – jedná se většinou o účelově vázané jednorázové dotace, 
podporující zejména nadstavbové aktivity či pilotní projekty. Z hlediska analýzy finančních 
zdrojů se jedná o výši příjmů, která neovlivňuje její celkový výsledek.  

 Příspěvek Úřadu práce – prostředky poskytované z fondů aktivní politiky zaměstnanosti na 
zřízení nových pracovních míst, pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.  

 Olomoucký kraj - neinvestiční dotace Olomouckého kraje na poskytování sociální služby, jako 
příspěvek zřizovatele, na podporu tzv. významných projektů a neinvestiční finanční příspěvky 
z rozpočtu Olomouckého kraje. 

 Veřejná finanční podpora města Litovle a ostatních obcí - poskytovaná organizacím na 
poskytování sociálních služeb, podporu jednorázových či rozvojových aktivit jednotlivých 
subjektů.  

 Fondy zdravotního pojištění/ZP - příjmy z fondů zdravotních pojišťoven za poskytování 
zdravotní péče v sociální službě.  

 Strukturální fondy EU  

 Jiné zdroje - ostatní příjmy poskytovatelů, které představují souhrnnou položku příjmů z 
alternativních zdrojů, například:  
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 nadace, nadační fondy  - účelově vázané prostředky, např. poskytované na 
organizaci jednorázových a nadstavbových aktivit  

 výtěžky z kulturních, sportovních a jiných akcí, pořádaných poskytovatelem  

 reklama  

 veřejná sbírka  

 sponzorské a jiné dary  

 jiné zdroje příjmů    
 
 

Zdroje financování služby  
zaokrouhlené částky v tisícikorunách 

Rok 
2013 

to je % 
Rok 

2014 
to je % 

Dotace MPSV ČR 29 309 25,52% 37 400 30,74% 

Dotace jiných resortů státní správy celkem 24 0,02% 22 0,02% 

Příspěvek Úřadu práce 9 705 8,45% 9 657 7,94% 

Dotace kraje – celkem 28 116 24,48% 20 015 16,45% 

z 
toho 

Příspěvek kraje jako zřizovatele 28 035  19 941  

Příspěvky obcí – celkem 464 0,40% 405 0,33% 

Fond zdravotních pojišťoven 4 564 3,97% 4 187 3,44% 

Úhrady od uživatelů 41 244 35,91% 42 843 35,21% 

Dotace ze strukturálních fondů EU 0 0% 0 0% 

Jiné zdroje celkem 1 430 1,25% 7 156 5,88% 

CELKEM FINANČNÍ ZDROJE 114 856 100% 121 685 100% 

 
Spektrum finančních zdrojů je velmi různorodé. Ze zjištěných informací je možné vyvodit, že širší škálu 
finančních zdrojů mají poskytovatelé s právní formou neziskových organizací (občanská sdružení, 
obecně prospěšné společnosti, církevní organizace), které se snaží tzv. „dokrýt“ finanční rozpočet z 
alternativních zdrojů. 
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Nejvyšší částky (přibližně 35% celkových příjmů) poskytovatelé získávají od uživatelů sociálních služeb, 
na druhém místě to jsou dotace MPSV ČR, které vzrostly 25% v roce 2013 na 30% v roce 2014. Na 
třetím místě jsou příspěvky Olomouckého kraje (pokles z 24% v roce 2013 na 16% v roce 2014). Veřejná 
finanční podpora města Litovel a ostatních obcí se v 2013, 2014 pohybovala pod 0,5%  celkových 
finančních zdrojů. Zvýšení finančních prostředků z jiných zdrojů (z 1% až na téměř 6%) signalizuje 
hledání dalších zdrojů na financování provozu sociálních služeb. 
 
 

3.2. Struktura finančních zdrojů sociálních služeb v letech 2013 a 2014 
 
Následující tabulky mapují konkrétní zdroje příjmů u jednotlivých druhů sociálních služeb v letech 
2013 a 2014. Údaje jsou opět uvedeny v tisícikorunách. 
 

Rok 2013 
Sociální 

prevence 
Sociální péče Celkem  to je % 

Úhrady uživatelů 0 41 244 41 244 35,91% 

MPSV 24 29 285 29 309 25,52% 

Jiné resorty státní správy 24 0 24 0,02% 

ÚP 0 9 705 9 705 8,45% 

Olomoucký kraj 9 28 107 28 116 24,48% 

Obce 1 463 464 0,40% 

Fondy ZP 0 4 564 4 564 3,97% 

Jiné zdroje 11 1 419 1 430 1,25% 

CELKEM 69 114 787 114 856 100% 

 
 

Rok 2014 
Sociální 

prevence 
Sociální péče Celkem  to je % 

Úhrady uživatelů 0 42 843 42 843 35,21% 

MPSV 25 37 375 37 400 30,74% 

Jiné resorty státní správy 22 0 22 0,02% 

ÚP 0 9 657 9 657 7,94% 

Olomoucký kraj 9 20 006 20 015 16,45% 

Obce 1 404 405 0,33% 

Fondy ZP 0 4 187 4 187 3,44% 

Jiné zdroje 8 7 148 7 156 5,88% 

CELKEM 65 121 620 121 685 100% 
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4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  
 

4.1. Úhrada služeb uživateli  
Jednoznačným výstupem výše uvedených srovnávacích tabulek je skutečnost, že největším zdrojem 
příjmů poskytovatelů, poskytujících služby sociální péče, je úhrada uživatelů za poskytované služby - 
ve sledovaném období tvoří 35 % celkových příjmů poskytovatelů. Uživatelé stanovené platby za 
poskytování sociálních služeb hradí z prostředků, které jim poskytuje stát ve formě tzv. příspěvku na 
péči.   
V souvislosti s tímto příjmovým zdrojem byla respondentům položena otázka, zda uživatelé mají obtíže 
se stanovenou výší úhrady za poskytované služby. Všichni poskytovatelé odpověděli kladně: 

 4x někteří 

 2x většina  
 

4.2. Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu  
Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu jsou velmi významným zdrojem příjmů. V roce 2013 tvořily 
25 % celkových příjmů poskytovatelů, v 2014 se tento podíl zvýšil na 30 %.  
Proto byla poskytovatelům v rámci dotazníkového šetření položena otázka, jejímž cílem bylo zjistit, jak 
vnímají systém poskytování neinvestičních dotací ze státního rozpočtu. Výsledek byl následující:  
Jeden poskytovatel vnímá systém poskytování dotací ze státního rozpočtu jako dobrý, dalších pět jako 
uspokojivý s dílčími nedostatky. 

 

4.3. Čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU  
Dva poskytovatelé v šetření uvedli čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU v letech 2013 a 2014. 
Třikrát byly čerpány neinvestiční prostředky na vzdělání pracovníků a jednou byly ze strukturálních 
fondů čerpány prostředky investiční.  
Součástí dotazníku byla také otázka, zaměřená na zjištění postoje respondentů k možnostem získání 
prostředků ze strukturálních fondů EU. Z poskytnutých odpovědí vyplynulo následující spektrum 
odpovědí: 

 1x velmi dobré 

 2x dobré 

 2x uspokojivé s dílčími nedostatky 

 1x nedostačující 
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5. SHRNUTÍ  
 
 
Poskytovatelé většinou hodnotí současný systém financování sociálních služeb jako příliš krátkodobý, 
chybí systémové víceleté financování. Celou oblast sociálních služeb vnímají jako dlouhodobě 
podfinancovanou. Především neziskové organizace musí na dokrytí rozpočtu služeb hledat další 
finanční zdroje.  
 
Systém poskytování dotací ze státního rozpočtu je většinou poskytovatelů vnímán jako uspokojivý 
s dílčími nedostatky. Získání prostředků z fondů EU se jeví jako velmi obtížné z důvodu vysokých 
požadavků na žadatele a také z důvodu, že některé cílové skupiny nejsou těmito fondy podporovány. 
 
Významným problémem v oblasti sociálních služeb je mzdová oblast. Zvláště v neziskovém sektoru 
jsou mzdy zaměstnanců výrazně podhodnoceny. Tento problém bude potřeba řešit, aby se podpořil 
zájem pracovat v sociální oblasti. Z výsledků dotazníkového šetření vyplynulo, že již dnes 
poskytovatelům chybí přibližně 30 pracovníků pro přímou obslužnou péči a tato potřeba se bude do 
budoucna se zvýšenou poptávkou po sociálních službách zvyšovat. 
  
 
 
 
 
 
Děkuji všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří se do šetření zapojili a poskytli údaje o svých 
službách. 


