
Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2019 

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo usnesením č. 19/1959 ze dne 21. 4. 2016 zřídit 

účelově určený peněžní fond s názvem „Fond sociálních služeb“ (dále jen „fond“), a to dle § 5 zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o rozpočtových pravidlech“) a zároveň schválilo statut fondu. Změnu statutu fondu schválilo 

zastupitelstvo kraje usnesením č. 10/1167 ze dne 13. 12. 2018 s účinností od 1. 1. 2019. 

Fond je účelově určen na zajištění dostupnosti a udržitelnosti sítě sociálních služeb na území 

Moravskoslezského kraje. Účelem fondu je vytvoření zdrojů pro poskytování dotací a návratných 

finančních výpomocí poskytovatelům sociálních služeb, na rozvojové akce kraje a na spolufinancování 

projektů v oblasti sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. 

Pro fond byl zřízen zvláštní bankovní účet č. 2112819765/2700, vedený u UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s. 

Limit pro celkový objem fondu je pro každý rok stanoven v maximální výši odpovídající 10 % 

celkových nákladů sítě sociálních služeb v Moravskoslezském kraji za předloňský rok. Pro rok 2019 byl 

zastupitelstvem kraje stanoven limit fondu ve výši 428.230 tis. Kč.  

Počáteční stav na fondu k 1. 1. 2019 činil 105.032 tis. Kč. 

1. Tvorba fondu 

Zdroje fondu v roce 2019: 

• finanční prostředky ve výši 19.000 tis. Kč převedené z rozpočtu kraje formou přídělu do fondu, a to 

na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1167 dne 13. 12. 2018, 

• dotace z rozpočtu územních samosprávných celků na tvorbu fondu ve výši 25.004 tis. Kč, a to na 

základě usnesení rady kraje č. 75/6863 ze dne 25. 11. 2019, 

• finanční prostředky z dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb financovaného 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu vrácené při vyúčtování za rok 2018 ve výši 1.715 tis. Kč, 

a to na základě usnesení rady kraje č. 63/5756 ze dne 28. 05. 2019, 

• příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech a z odvodů za porušení rozpočtové kázně včetně penále v rámci 

dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb v celkové výši 338 tis. Kč, a to na 

základě usnesení rady kraje č. 77/7030 ze dne 16. 12. 2019, 

• příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby vyplývající ze smluv o závazku veřejné služby 

a vyrovnávací platbě za jeho výkon uzavřených mezi poskytovateli sociálních služeb 

a Moravskoslezským krajem ve výši 157 tis. Kč, a to na základě usnesení rady kraje č. 77/7030 

16. 12. 2019, 

• příjmy plynoucí z úhrad na základě výzev k vrácení dotace dle ustanovení § 22 zákona 

o rozpočtových pravidlech v souvislosti s nadměrnou vyrovnávací platbou ve výši 917 tis. Kč, a to 

na základě usnesení rady kraje č. 77/7030 ze dne 16. 12. 2019, 

• vrácené návratné finanční výpomoci ve výši 89.229 tis. Kč, 

• příjmy z odvodů za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových 

pravidlech v souvislosti s porušením podmínek, za kterých byly poskytnuty návratné finanční 

výpomoci z fondu ve výši 800 tis. Kč, a to na základě usnesení rady kraje č. 77/7030 ze dne 

16. 12. 2019, 

• úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu ve výši 1.125 tis. Kč. 

 



2. Čerpání fondu 

O použití fondu rozhodují orgány kraje v souladu se statutem fondu. V roce 2019 byly z fondu čerpány 

finanční prostředky ve výši 700 tis. Kč na poskytnutí individuální návratné finanční výpomoci, a to na 

základě usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1168 ze dne 13. 12. 2018, a ve výši 89.829 tis. Kč na 

Program pro poskytování návratných finančních výpomocí z Fondu sociálních služeb, a to na základě 

usnesení zastupitelstva kraje č. 10/1169 ze dne 13. 12. 2018. 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 činil 152.787 tis. Kč. 

 

Přehled tvorby a čerpání fondu v roce 2019 (v Kč) 

Počáteční stav fondu k 1. 1. 2019 105 031 614,02 

Tvorba fondu celkem 138 284 368,26 

z toho:   

 - příděl do fondu z rozpočtu kraje 19 000 000,00 

 - dotace z rozpočtů územních samosprávných celků 25 004 000,00 

 - finanční prostředky z dotačního Programu na podporu poskytování 

sociálních služeb pro rok 2018 vrácené při vyúčtování 
1 714 980,00 

 - příjmy dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech v rámci dotačního 
Programu na podporu poskytování sociálních služeb 

337 660,00 

 - příjmy z přijaté nadměrné vyrovnávací platby 157 330,00 

 - příjmy dle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech v souvislosti s 
nadměrnou vyrovnávací platbou 

916 890,00 

 - vrácená individuální návratná finanční výpomoc 700 000,00 

 - vrácené návratné finanční výpomoci v rámci Programu pro 

poskytování návratných finančních výpomocí 
88 529 000,00 

 - příjmy dle ustanovení § 22 zákona o rozpočtových pravidlech v 

souvislosti s porušením podmínek, za kterých byly poskytnuty návratné 
finanční výpomoci 

800 000,00 

 - úroky připsané na zvláštním bankovním účtu fondu 1 124 508,26 

Čerpání fondu celkem 90 529 000,00 

z toho:   

 - individuální návratná finanční výpomoc 700 000,00 

 - návratné finanční výpomoci poskytnuté v rámci Programu pro 

poskytování návratných finančních výpomocí 
89 829 000,00 

Konečný stav fondu k 31. 12. 2019 152 786 982,28 

 



3. Členění finančních prostředků fondu z hlediska jejich využitelnosti k naplnění čl. 4 odst. 

1 písm. a) – d) Statutu fondu pro jednotlivá území Moravskoslezského kraje (v Kč) 

 

 
 

 

 

Zpráva o hospodaření Fondu sociálních služeb za rok 2019 byla schválena Zastupitelstvem 

Moravskoslezského kraje usnesením č. 16/1995 ze dne 4. 6. 2020. 

 

2016 2017 2018 2019 Celkem

Moravskoslezský kraj 24 924 094,01 17 870 343,51 22 811 176,50 22 751 368,26 88 356 982,28

Obce celkem - 18 857 000,00 20 569 000,00 25 004 000,00 64 430 000,00

v tom:

Město Bohumín - 630 000,00 630 000,00 630 000,00 1 890 000,00

Město Český Těšín - 990 000,00 990 000,00 990 000,00 2 970 000,00

Město Frenštát pod Radhoštěm - 114 000,00 114 000,00 114 000,00 342 000,00

Statutární město Frýdek-Místek - 1 081 000,00 1 081 000,00 1 081 000,00 3 243 000,00

Statutární město Havířov - 1 922 000,00 1 922 000,00 1 922 000,00 5 766 000,00

Město Jablunkov - 96 000,00 96 000,00 96 000,00 288 000,00

Statutární město Karviná - 2 196 000,00 2 196 000,00 2 196 000,00 6 588 000,00

Město Kopřivnice - 754 000,00 964 000,00 964 000,00 2 682 000,00

Město Krnov - 327 000,00 327 000,00 327 000,00 981 000,00

Město Nový Jičín - 822 000,00 822 000,00 822 000,00 2 466 000,00

Město Odry - 59 000,00 59 000,00 59 000,00 177 000,00

Statutární město Opava - 2 224 000,00 2 224 000,00 2 224 000,00 6 672 000,00

Město Orlová - 953 000,00 953 000,00 953 000,00 2 859 000,00

Statutární město Ostrava - 5 277 000,00 6 779 000,00 11 214 000,00 23 270 000,00

Město Rýmařov - 624 000,00 624 000,00 624 000,00 1 872 000,00

Statutární město Třinec - 688 000,00 688 000,00 688 000,00 2 064 000,00

Město Vítkov - 100 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00

Celkem 24 924 094,01 36 727 343,51 43 380 176,50 47 755 368,26 152 786 982,28

Území
Tvorba fondu v jednotlivých letech


