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ANOTACE PRÁCE 

Tato bakalářská práce popisuje sociální služby a jejich rozšiřování v Ústeckém kraji. Dále 

se práce soustředí na historický vývoj oblasti postižené těžbou, zejména na demografii, 

ekonomii a krajinu. V této souvislosti mapuje různé druhy pomoci postiženému regionu a 

zaměřuje se na sociální služby jako na jeden z hlavních nástrojů, které pomáhají překonat 

handicap a přiblížit se ostatním regionům. Zvláštní pozornost je věnována analýze 

financování sociálních služeb v Ústeckém kraji, což je základní podmínkou jejich existence 

a rozvoje. 

Klíčová slova 

Sociální služby, neziskové organizace, regiony postižené těžbou, dotace, financování, 

Ústecký kraj, uhlí 

 

 

 

 

SUMMARY 

This Bachelors thesis describes social services and their expand in Usti Region. 

Additionally, the Thesis focuses on historical development of the region affected of mining, 

especially on demography, economics and landscape. In this context, it maps the different 

types of assistance to the affected region and then focuses on social services as one of the 

main tools to help overcome the handicap and bring it closer to the other regions. Particular 

attention is dedicated to the analysis of the financing of social services in the Usti Region, 

which is a basic condition for their existence and development. 

Keywords: 

Social services, non-profit organizations, regions affected by mining, grant, financing, Usti 

region, coal 



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018   

 

PODĚKOVÁNÍ 

Předem této práce bych chtěla poděkovat všem, kteří mi poskytli cenná data a umožnili tím 

vznik této práce. Jmenovitě bych ráda poděkovala svému vedoucímu Ing. Filipu Benešovi, 

Ph.D. za cenné rady při zpracování práce, dále pak zaměstnancům Diakonie Most, kteří mi 

poskytli konkrétní údaje z jednotlivých sociálních služeb.  

Velký dík patří i panu Ing. Karlu Giampolimu z Krajského úřadu v Ústí nad Labem, který 

mi poskytl informace o financování dotačních programů v rámci sociálních služeb 

v Ústeckém kraji.  

V neposlední řadě patří i poděkování mé rodině za pochopení a trpělivost. 

  



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018   

 

OBSAH 

PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ........................................................... 4 

ANOTACE PRÁCE .............................................................................................................. 5 

Summary ................................................................................................................................ 5 

OBSAH .................................................................................................................................. 7 

1 ÚVOD ............................................................................................................................. 9 

2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA .................................................................................. 11 

2.1 Historický vývoj .................................................................................................... 11 

2.1.1 Počátky hornictví ........................................................................................... 11 

2.1.2 Období světových válek a vznik chemického průmyslu ............................... 11 

2.1.3 Období po 2. světové válce a dopady těžby do dnešní doby ......................... 12 

2.2 Těžba v ČR a na Mostecku v číslech .................................................................... 13 

2.3 Sudety, jako zvláštní faktor ve vývoji regionu...................................................... 15 

2.4 Skladba obyvatelstva a demografické rysy regionu .............................................. 16 

2.4.1 Počet obyvatel ................................................................................................ 17 

2.4.2 Věkové složení obyvatelstva ......................................................................... 18 

2.4.3 Počet obyvatel města Most ............................................................................ 19 

2.4.4 Nejzávažnější problémy regionu ................................................................... 20 

2.5 Typy organizací, které pomáhají řešit problémy regionu ..................................... 24 

2.5.1 Rekultivace a odstraňování zátěží .................................................................. 24 

2.5.2 Programy ÚP .................................................................................................. 24 

2.5.3 Neziskové organizace .................................................................................... 26 

2.5.4 Komunitní plánování ..................................................................................... 28 

2.6 Sociální služby ...................................................................................................... 28 

2.6.1 Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji ............................................... 28 

2.6.2 Druhy sociálních služeb ................................................................................. 29 

2.6.3 Formy sociálních služeb ................................................................................ 29 

2.6.4 Katalog služeb ÚK ......................................................................................... 30 

2.6.5 Počty sociálních služeb v Ústeckém kraji ...................................................... 30 

3 ANALÝZA DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ ............................................................... 32 

3.1 Financování sociálních služeb tzv. „velký dotační program“ ............................... 32 

3.1.1 Poskytování dotací na sociální služby do roku 2015 ..................................... 32 



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018   

 

3.1.2 Změna systému financování sociálních služeb 2015 ..................................... 33 

3.1.3 Financování sociálních služeb v ÚK – konkrétní údaje ................................ 34 

3.2 Financování sociálních služeb v ÚK  – „malý dotační program“ ......................... 36 

3.3 Financování sociálních služeb v ÚK  – Dotace od obcí ........................................ 37 

3.4 Fáze dotace na poskytování sociálních služeb ...................................................... 37 

3.5 Další programy a typy podpory ............................................................................. 38 

3.5.1 Program RE:START ...................................................................................... 38 

4 VYBRANÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE A JEJÍ FINANCOVÁNÍ ....................... 41 

4.1 Představení Diakonie ČCE .................................................................................... 41 

4.2 Diakonie Most ....................................................................................................... 42 

4.2.1 Historie Diakonie Most .................................................................................. 42 

4.2.2 Jak konkrétně služby Diakonie Most pomáhají v postiženém regionu ......... 44 

4.2.3 Financování Diakonie Most ........................................................................... 47 

5 ZÁVĚR ......................................................................................................................... 57 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY ................................................................................. 60 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK .................................................................................. 62 

SEZNAM OBRÁZKŮ A GRAFŮ ...................................................................................... 63 

SEZNAM TABULEK ......................................................................................................... 64 

SEZNAM PŘÍLOH .............................................................................................................. 65 

 



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018  9 

 

1 ÚVOD 

Téma své bakalářské práce „Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou“ 

jsem si zvolila především z toho důvodu, že je mi velmi blízké. V současnosti se již sedmým 

rokem pohybuji v oblasti neziskového sektoru. Konkrétně pracuji již sedmým rokem na 

pozici ekonoma v organizaci Diakonie Most, takže se v této problematice skutečně prakticky 

angažuji a některé oblasti, například každoroční žádosti o dotace, jsou mým „denním 

chlebem“. V této práci se však nebudu zabývat pouze dotacemi, ale na celou problematiku 

se chci zaměřit ze širšího pohledu, jelikož z mé pozice vidím pouze úzkou výseč celé 

problematiky. V tom mi pomohou kontakty na pracovníky Ústeckého kraje, s nimiž 

pravidelně spolupracuje naše organizace při financování, evidenci a registraci sociálních 

služeb. 

V první části, teoretických východiscích, se budu zabývat především historickým vývojem 

regionu, abych zjistila, proč je situace v Ústeckém kraji taková, jaká je. Celá oblast 

Ústeckého kraje totiž u zbytku republiky nemá zrovna pozitivní reputaci. S nadsázkou lze 

říci, že obyvatelé vnitrozemí Čech vnímají náš region jako jednu velkou „díru“ (ve smyslu 

povrchového dolu) a jako místo plné továren, elektráren a znečištění. A částečně mají i 

pravdu, nicméně já se v této práci budu zabývat procesy, které se snaží tuto neutěšenou 

situaci zvrátit. Nutno dodat, že celý region již ušel poměrně dlouhou cestu ke své revitalizaci, 

nicméně ještě možná delší před ním teprve stojí.  

Zabývat se tedy budu jednak historií těžby, která je částečným prapůvodem mnoha 

problémů. Jednak zdroj uhlí zapříčinil v první řadě obrovské zásahy do životního prostředí 

jako takový, ale přinesl s sebou další navazující průmyslové činnosti elektrárnami počínaje 

a chemickým průmyslem konče. Uhlí způsobilo, že často zatracovaná oblast Česka se 

z hlediska strategického stala klíčovou pro celou republiku. Dále se ještě zmíním o Sudetech 

a historii s nimi spojenou, která přinesla důležité demografické změny po válce. To vše 

utvořilo Ústecký kraj, jak ho známe nyní.  

V následující kapitole se budu věnovat analýze dotačních příležitostí. Dotace jsou (spolu 

s veřejnými zakázkami) jedním z hlavních nástrojů, které pomáhají revitalizovat region. 

Díky nim lze pracovat na jeho obnově nejen z hlediska obnovy životního prostředí a 

likvidace starých průmyslových zátěží, ale také z hlediska řešení problémů v sociální sféře, 

které na zmíněný vývoj přímo navazují. Z tohoto důvodu se následujícími částmi práce bude 

prolínat financování sociálních služeb prostřednictvím „velkého dotačního programu“, jež 

je stěžejním zdrojem dlouhodobého financování a podmínkou existence sociálních služeb 

vůbec. V souvislosti s tím popíši i vztah, povinnosti a pozici poskytovatelů sociálních služeb 

vůči kraji i dalším územně správním celkům. Zmíním se též o dalších formách sociální 

pomoci, například o projektech Úřadu práce ČR a jednu kapitolu věnuji též programu 

Restart.  

V dalších částech práce také budu hledat odpovědi na cíle této práce. Hlavním cílem práce 

je analyzovat, jaké dotační možnosti v regionu využívá vybraná nezisková organizace a 

posoudit, zda dotační prostředí v Ústeckém kraji podporuje organizace poskytující sociální 

služby.  
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Kromě něho mám vytyčený i podpůrný cíl práce: analyzovat historický a současný vývoj 

Ústeckého kraje a jeho promítnutí do současné demografie a hospodářství, jako hlavní 

faktory ovlivňující vývoj a potřebu vzniku sociálních služeb. 

Při plnění cílů budu vycházet z hypotézy, že současně nastavené dotační prostředí 

neposkytuje pro neziskové organizace v Ústeckém kraji potřebnou finanční stabilitu pro 

plnění jejich úkolů. 

Hypotézu ověřím analýzou financování konkrétní neziskové organizace, která již od roku 

2000 poskytuje několik druhů registrovaných i neregistrovaných sociálních služeb. 

Konkrétně se bude jednat o organizaci Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě. 

Jak jsem se již zmínila na začátku, pracuji v této organizaci na pozici ekonoma sedmým 

rokem a setkávám se tedy hned s několika úrovněmi financování počínaje ministerským, 

přes krajské a obecní až po dary jednotlivců. Tyto dotace a jejich výše jsou u většiny 

sociálních služeb klíčovým faktorem ovlivňujícím nejen jejich rozvoj, ale i samotnou 

existenci, a proto jim věnuji zvláštní pozornost.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V první části této práce se nejprve zaměřím na teoretická východiska práce, konkrétně 

přiblížím historický vývoj regionu, který je neodmyslitelně spjat s těžbou. Těžba po celá 

staletí nejen formovala zdejší krajinu, čili geografii, ale měla značný dopad do života 

obyvatelstva, čili ovlivňovala demografický vývoj. Jelikož je tato práce zaměřena především 

na následky útlumu těžby a není tedy jejím předmětem těžba samotná, zmíním historii pouze 

ve stručném přehledu. Následně na základě získaných údajů provedu popis demografických 

poměrů v současné době a budou-li dostupná, tak i v minulosti.  

2.1 Historický vývoj 

2.1.1 Počátky hornictví 

Počátky hornictví na severu Čech sahají až do konce středověku. Z této doby lze sehnat 

jedny z prvních historických zmínek o těžbě hnědého uhlí. První historická zmínka pochází 

z roku 1403 z Duchcova a dále pak z pozdějších let z Jirkova, Hrobu či Všestud a Varvažova 

[1]. Další nárůst zpráv o dobývání uhlí v Podkrušnohoří se objevují až po třicetileté válce.  

Původně se však uhlí nezískávalo těžební činností, jako dnes, ale vyrábělo se dřevěné uhlí, 

čili dřevo karbonizované za vysoké teploty bez přístupu vzduchu. Pro jeho výrobu se 

používalo tzv. milířů. Takto získané dřevěné uhlí se používalo všude tam, kde bylo třeba 

intenzivního zdroje tepla, čili v kovářských výhních, hutích atd. V dnešní době je jeho 

využití minimální – např. v grilech. Navíc je tento způsob získávání náročný vzhledem 

k velké spotřebě dřeva. Postupem času se tedy pozornost obrací k přirozeným výskytům 

uhlí. V Česku se nachází především v Ostravsko-karvinském regionu, kde se těží hlubinným 

způsobem černé uhlí a na severu Čech, kde se nachází Mostecká a Sokolovská hnědouhelná 

pánev.  

Do počátku 19. století se uhlí těží primitivními způsoby. První hnědouhelné doly se otevírají 

až v 60. letech 18. století, nicméně až průmyslový rozvoj těžby a rozvoj v železniční dopravě 

umožnil těžbu uhlí ve velkém. Uhlí pak velmi rychle nahradilo dřevo jako zdroj energie a 

uplatnilo se především v parních strojích. Do dnešních dob se uhlí využívá zejména k výrobě 

elektřiny v tepelných elektrárnách. 

Před expanzí těžby bývalo Mostecko úrodným zemědělským krajem, charakteristickým s 

vesnicemi, jejichž základ tvořily statky a dvory. Tento obraz krajiny zanikl hned ze dvou 

důvodů, jednak velkou část krajiny v pozdější době zabraly velkolomy a zbylou půdu neměl 

kdo obdělávat, protože práce v hornictví byla mnohem lépe placená než v zemědělství. 

Poptávka po hornících byla taková, že do podzemí fáraly i čtrnáctileté děti [7]. Ve druhé 

polovině 19. století se z Mostu stává dokonce průmyslové a obchodní centrum. Kromě těžby 

uhlí zde nalezneme železárny, strojírny, cihelny, porcelánku, pivovar, textilky atd. Mezi 

další významná střediska v okolí pak patří Horní Litvínov, Dolní Jiřetín a Lom. Existence 

těchto podniků a prudký hospodářský rozvoj s sebou přináší velký příliv obyvatel. Odhaduje 

se, že okolo roku 1850 žilo v okrese Most 33 tis. obyvatel a před 1. světovou válkou jich 

bylo až 110 tisíc [2]. 

2.1.2 Období světových válek a vznik chemického průmyslu 

V průběhu první světové války a po ní byla situace stále dobrá. Rozvíjely se dopravní a 

inženýrské sítě, velmi intenzivně se začala využívat elektrická energie a na Mostecku 
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vznikaly elektrárny např. v Ervěnicích, Mostecká městská elektrárna, elektrárna pro 

městskou dráhu a podniková elektrárna v mostecké ocelárně [2].  

Toto však přestalo platit na přelomu dvacátých a třicátých let s příchodem světové 

hospodářské krize, která se promítla i do těžkého průmyslu. Mimo jiné i z důvodu 

mechanizace dolů a poklesu odbytu z důvodu velké hospodářské krize došlo k velkému 

propouštění a snižování mezd. Situace vyvrcholila Velkou mosteckou stávkou. Ta proběhla 

v dubnu 1932 a stala se největší stávkou v Československu. Stávku a celkovou situaci 

využily v té době dvě krajní strany – KSČ a DNSAP [3]. 

Parní pohon byl v té době také překonán a začala se využívat elektřina. Z původních 

malolomů se počínaje 2. světovou válkou začínají stávat velkolomy s kolečkovými a 

korečkovými rypadly. I tato technologie je velmi rychle nahrazena a počínaje šedesátými 

léty je nahrazována kolesovými rypadly a dálkovou pásovou dopravou [4].  

Po roce 1934 dochází k oživení hospodářství, nicméně na řadu přichází události z období 

těsně před začátkem 2. světové války.  V roce 1938 byla dojednána Mnichovská dohoda 

mezi Německem, Itálií, Francií a Velkou Británií, díky které připadla velká část pohraničí 

Československa Německu. Veškerý průmysl v oblasti byl začleněn pod německé 

hospodářství včetně dolů, které byly centralizované do jedné společnosti. Po obsazení 

pohraničí začala ihned německá vláda počítat s využitím hnědého uhlí ze severočeských dolů 

k výrobě syntetických paliv. V roce 1939 byly započaty práce na výstavbě chemického 

hydrogenačního závodu v Záluží. Tento závod byl určen pro výrobu motorových paliv z 

uhlí. Na stavbě působilo v roce 1940 cca 15 tisíc lidí mnoha národností. V roce 1942 závod 

opouští první vlak s cisternami se syntetickým benzínem a v roce 1943 byla vyrobena první 

motorová nafta. V květnu 1944 pak čelí chemické závody prvnímu náletu a bombardování 

a v lednu 1945 již nelze vyrábět.  

Od ledna 1946 nese závod v Záluží název Stalinovy závody [5]. Chemický průmysl hraje 

velmi důležitou roli i v současnosti. Ze Stalinových závodů je nyní největší chemický areál 

v ČR. V tzv. Chemparku Záluží v současné době funguje okolo 180 firem, které 

zaměstnávají okolo 6500 zaměstnanců, je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v celém 

regionu. Z větší části spadá pod společnost UNIPETROL, a.s., která je součástí Orlen group.  

Vyrábí především hlavní produkty, jako jsou plasty, paliva a topné oleje a poloprodukty 

k dalšímu zpracování, jako je primární benzín, isomerát, reformát. Kromě provozování 

chemické výroby se podílí i na řešení sociální politiky regionu, podporuje školství a 

vzdělávání, podílí se na rekvalifikačních programech [6]. 

2.1.3 Období po 2. světové válce a dopady těžby do dnešní doby 

Po druhé světové válce je růst těžby exponenciální po celém světě. Spurný [7] uvádí, že na 

konci padesátých let se těžilo o 100% více hnědého uhlí než v roce 1950. Těsně po druhé 

světové válce se množství vytěženého uhlí dočasně snížilo, ale rostoucí trend to neovlivnilo. 

V roce 1946 dochází k reorganizaci a jednotlivé důlní podniky jsou sloučeny do firmy 

Severočeské hnědouhelné doly Most. 

Dále se také zmiňuje, že je uhlí natolik zásadní surovinou, která ovládá stabilitu průmyslu i 

ekonomiky, že se stává jedním z pilířů Evropského společenství uhlí a oceli. Společenství 

tvořilo předchůdce dnešní Evropské unie a v roce 1952 vzniklo podepsáním smlouvy šesti 

zemí (Francie, Německa, Belgií, Lucemburska, Nizozemím a Itálií). V této době patřily mezi 

přední světové producenty uhlí Československo, Polsko a Austrálie. V přepočtu na jednoho 

obyvatele se vytěžilo téměř 5 tun uhlí [7]. 
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S rychlým rozmachem průmyslu a těžby se začaly záhy projevovat negativní dopady, 

zejména dopady na životní prostředí a znečištění ovzduší. Kvůli vysoké poptávce po uhlí a 

díky jeho nešetrnému zpracování se ve velké míře projevila likvidace krajiny a umírání lidí 

na plicní problémy. Celosvětový vrchol těžby uhlí přišel v sedmdesátých letech 20. století. 

V té době byla již situace tak kritická, že zpracování uhlí (zejména oxidy síry) začaly hubit 

lesy ve vzdálenostech mnoha kilometrů od zdroje. Jedna z nejhorších situací byla v oblasti 

tzv. Černého trojúhelníku, tzn. na hranicích České republiky, Polska a Německa. V této 

oblasti unikalo do ovzduší dokonce údajně nejvíce oxidu siřičitého na celém světě. Ten má 

za následek tzv. kyselé deště, které způsobily značné úhyny ryb a lesů v Krušných horách. 

V posledních desetiletích však celosvětově nastává období přechodu od fosilních paliv 

k obnovitelným zdrojům. Mezi klíčové dokumenty patří usnesení vlády o programu 

restrukturalizace uhelného průmyslu z roku 1992. V souvislosti s ukončením těžby pak 

vyvstávají nové problémy týkající se především optimálního rozsahu útlumu těžby, 

restrukturalizace uhelných společností, likvidace důlních děl a podpory regionů postižených 

těžbou [8]. 

Spurný [7] dále píše o tom, že na sklonku sedmdesátých let vznikají první programy na 

odsíření a začíná hledání nových energetických zdrojů. Dále uvádí, že v Americe byl tamní 

program proti kyselým dešťům považován za nežádoucí regulaci trhu a Kongresem byl přijat 

až v roce 1990.  

Nicméně současný trend hledání alternativních zdrojů energie neznamená konec těžby. I v 

současné době je uhlí, jakožto domácí surovina, na území kteréhokoli státu symbol 

nezávislosti tamní energetiky a průmyslu. I v posledních letech dochází ke zvyšování těžby 

uhlí celosvětově, některé země a jejich ekonomický vzestup je pak přímo závislý na uhlí 

(např. Indie, Brazílie, Čína) [7]. 

2.2 Těžba v ČR a na Mostecku v číslech 

V minulé kapitole jsem se zabývala historií těžby na Mostecku, ale spíše šlo o letmý náhled 

do historie. V této kapitole se zaměřím na již konkrétní údaje, které se mi podařilo získat 

z Hornických ročenek, které mám k dispozici z let 2007 až 2016. Hornická ročenka 2017 je 

k datu tvorby této práce ještě nedostupná. 

První graf zobrazuje údaje pro celou ČR a ukazuje podíl plochy dobývacích prostor. Pro 

doplnění uvádím, že dobývací prostor je administrativní hranice stanovená pro těžbu nerostů 

povrchově i dolem, kterou stanovuje báňský úřad.  

Z grafu je patrné, že největší prostor zabírají stavební suroviny. Konkrétně uhlí zaujímá 4% 

z celkového dobývacího prostoru. Osobně mě tato skutečnost zaskočila, protože při pohledu 

laika na hnědouhelné velkolomy na Mostecku, Chomutovsku či v Sokolovské pánvi, bych 

očekávala vyšší hodnotu. Nicméně je třeba vzít v potaz, že hnědé uhlí se prakticky výlučně 

těží právě v těchto oblastech (černé uhlí na východní Moravě) a nikde jinde v ČR. 
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Obr. č. 1: Podíl plochy dobývacích prostorů v ČR [9] 

 

Na dalším grafu je znázorněn vývoj množství vytěženého uhlí v České republice. Uhlí 

vytěžené v oblasti Mostecka, Chomutovska a Sokolovska je zdrojem cca 40% vyrobené 

elektrické energie v ČR. Hnědé uhlí těží především tyto společnosti: Sokolovská uhelná, 

Severní energetická a.s., Vršanská uhelná a.s. a Severočeské doly a.s. 

 

Obr. č. 2: Vývoj množství vytěženého uhlí v ČR v 103 tun [9] 

 

Společnost Czech Coal uvádí, že rok 2016 byl jedním z vůbec nejhorších, co se týče objemu 

vytěženého uhlí. Hlavním důvodem byl zejména pokles poptávky po uhlí z důvodu 

rekonstrukce elektrárny ve Chvaleticích. Naopak mírně vzrostl objem Severočeským dolům, 

u nichž vzrostla poptávka ze strany elektráren a tepláren patřících do skupiny ČEZ. O něco 

lépe na tom byly společnosti v sokolovském hnědouhelném revíru, kde mezi lety 2015 a 
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2016 těžba vzrostla o 4,2 %. Z výše uvedeného je tedy patrné, že celkový vývoj vytěženého 

uhlí nekoresponduje s hospodářskou situací jednotlivých těžebních společností. Důležité 

jsou v tomto případě vazby a kontrakty s odběrateli, kdy např. Severočeské doly těží ze 

spolupráce se skupinou ČEZ a jejími spotřebiteli. Z celkových hodnot lze vyčíst spíše mírně 

klesající tendenci objemu celkového vytěženého uhlí jak u uhlí hnědého, tak černého.  

V roce 2017 představoval poměr hnědého uhlí oproti černému 88 %. Server iuhli.cz uvádí, 

že v roce 2017 poklesla těžba černého uhlí o necelou pětinu. Jedinou firmou těžící uhlí 

v Moravskoslezském kraji, je OKD, která je v úpadku. Dle serveru lze očekávat pokles těžby 

černého uhlí i do budoucna. Naopak je předpokládána vyšší produkce hnědého uhlí a výroba 

koksu. Poptávku po hnědém uhlí v posledních letech zvyšuje též zájem z Číny [10]. 

Objem zásob uhlí k vytěžení – pohled do budoucna 

Vývoj oblastí ovlivněných těžbou bude do budoucna záviset i na tom, jak se bude nakládat 

se zbylými zásobami uhlí. Na konci roku 2011 bylo dle údajů České geologické služby 

k vytěžení připraveno 180,7 milionu tun, v roce 2014 to bylo už jen 56,6 milionu tun a na 

konci roku 2015 41,8 milionu tun uhlí. V současné době se také oživila diskuse ohledně 

prolomení limitů těžby. Ty byly stanoveny v roce 1991 a měly zaručit městům a obcím, pod 

nimiž leží zásoby uhlí, že nebudou zbourány. Mělo se jednat o nepřekročitelnou linii. Poprvé 

byla tato linie posunuta v roce 2015 na dole Bílina. Na lomu ČSA zůstaly prozatím 

zachovány, nicméně se objevují tendence posunout i ty, což by ve svém důsledku znamenalo 

ohrožení Horního Jiřetína a Černic. 

Výsledek těchto jednání (občas podpořených protesty ze stran obyvatel a ekologických 

aktivistů) ponese klíčové důsledky pro budoucnost nejen těžebních lokalit, tisíců 

zaměstnanců, ale také pro celou ekonomiku ČR [11]. 

2.3 Sudety, jako zvláštní faktor ve vývoji regionu 

Vývoj pohraničních částí České republiky byl výrazně ovlivněn, kromě záležitostí typu 

těžby a těžkého průmyslu ještě jedním výrazným faktorem. Tím je skutečnost, že pohraniční 

oblasti tzv. Sudety si prošly vlastním specifickým vývojem. Těsně před vypuknutím 2. 

Světové války byl osud pohraničí zpečetěn Mnichovskou dohodou a značné oblasti připadly 

Německu. Po válce, přibližně před sedmdesáti lety však nastal odsun sudetských Němců. 

Pro pohraniční oblasti to přineslo odsun téměř 3 milionů lidí a starousedlíků a nahrazení 

jinými osadníky, zejména Čechy z vnitrozemí, Slováky, Maďary, emigranty (ti, kteří se 

vraceli zpět po válce), Řeky a Makedonci. V roce 1947 čítaly Sudety okolo 2,5 mil. obyvatel, 

kdežto před válkou jich bylo přes 5 milionů. Odchod 2,6 milionů obyvatel znamenal ztrátu 

1 milionu lidí v produktivním věku.  Hned v první přílivové vlně přišlo do oblasti Sudet přes 

200 tisíc slovenských osadníků, z nichž desítky tisíc východoslovenských Romů, kteří 

využili nabídky přídělů půdy zdarma. Značná část nových osadníků však původně ani 

nevěděla, že míří do Česka a ne na Slovensko. Slováci představují dodnes nejvýraznější 

podíl přistěhovalců a žijí na přibližně stejném území, jako dříve odsunutí Němci [12]. 

Někteří Němci však v pohraničí museli zůstat ještě nějaký čas, protože znali průmyslová 

tajemství například ve sklářském oboru či textilním průmyslu. Tito Němci se mohli 

odstěhovat až koncem 60. let, přičemž někteří z nich i jejich potomci zůstali.  



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018  16 

 

 

Obr. č. 3: Podíl národnostních menšin v Sudetech v roce 2011 [12] 

 

Sudety ovšem netvořily jednolitou oblast a po válce byl vývoj v mnoha ohledech různý. 

Nejlépe na tom byla oblast na severu Čech, přezdívaná „bohaté Sudety“, právě díky 

ložiskům uhlí a vyvinutému průmyslu. Jiné oblasti Sudet, například Jeseníky a Šumava na 

tom byly o poznání hůře.  

Nejhůře na tom byly jižní a severní Morava. Pováleční plánovači počítali s využitím Moravy 

zejména pro rekreaci. Hranice se západem (např. Šumava) měly zůstat pro změnu vysídlené 

úplně, pro případ využití jako budoucí bojiště se západem. Znovuosídlení severních Čech 

mělo po válce mnohem větší prioritu než ostatní části. Plánovači chtěli zejména využít 

průmysl, který byl důvodem, že do konce 30. let byly Sudety nejvyspělejší části 

Československa. Zemědělství v kopcovité krajině nebylo považováno za perspektivní. 

Z tohoto důvodu zůstala většina vesnic pustá.  

Problémy v postižených oblastech se začala naplno projevovat až po roce 1989, protože 

v dřívějších letech systém plánování svůj neúspěch (zejména znovuosídlení Moravy) veřejně 

nemohl přiznat. Proto i z těchto důvodů jsou údaje nemilosrdné. Oblasti Sudet:  

• mají až o ¼ vyšší nezaměstnanost než jiné kraje,  

• trpí nízkou vzdělaností, většinou pouze základním vzděláním 

• pravidelnou malou volební účastí 

• vysokým volebním podílem protestních stran, zejména KSČ a pravicové strany 

typu DSS [12]. 

2.4 Skladba obyvatelstva a demografické rysy regionu 

Údaje o skladbě obyvatelstva a demografii čerpám především z údajů ČSÚ, konkrétně 

z dokumentu Základní tendence vývoje Ústeckého kraje [13]. 
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2.4.1 Počet obyvatel  

• Ústecký kraj má dlouhodobě druhý největší podíl městského obyvatelstva po 

Karlovarském kraji. Pohybuje se okolo 80 % a je dán zejména podobným vývojem 

obou území zasažených těžbou nerostných surovin a následným rozvojem těžkého 

průmyslu. 

• Těžba a těžký průmysl vedly především v Podkrušnohoří k likvidaci malých sídel 

(obcí) a výstavbě velkých měst. Není jistě třeba připomínat, že staré město Most bylo 

kvůli své poloze přímo nad ložiskem uhlí kompletně zlikvidováno a nové město Most 

bylo postaveno o několik stovek metrů dále.  

• Ústecký kraj je pátý nejlidnatější kraj v ČR, hustota obyvatelstva je zde 154,2 osob 

na km2. 

• Počet obyvatel kraje klesá, do roku 2010 byl mírněn kladným přirozeným 

přírůstkem, v následujících letech však začal převažovat přirozený úbytek obyvatel. 

Odeznívá také zvýšená porodnost, která měla svůj vrchol v roce 2008. Počet osob 

klesá nejen díky přirozenému úbytku, ale také kvůli migraci. Vnitrostátní migrace 

má zápornou tendenci, dle údajů ČSÚ 2015 v řádech stovek osob. Zahraniční 

migrace má naopak tendenci kladnou, např. ve zmíněném roce 2015 se přistěhovalo 

2161 ze zahraničí a vystěhovalo 985 osob. Tento trend je patrný i v dlouhodobém 

měřítku. Následující mapka převzatá z portálu ČSÚ zobrazuje změnu počtu obyvatel 

v jednotlivých krajích oproti roku 2005. Z mapky je jasně patrné, že pokles počtu 

obyvatel nastal především v Ústeckém a Karlovarském kraji, čili v krajích 

postižených těžbou. Druhou oblastí, která je postižena stejným trendem, je oblast 

východní Moravy a Slezska. Ještě kromě kraje Vysočina zaznamenaly všechny 

oblasti buď setrvalý stav, nebo zvýšení počtu obyvatel.  

 

Obr. č. 4: Změna počtu obyvatel v jednotlivých krajích ČR v letech 2005 až 2016 [14] 

Pozn.: 100 % = stejný počet obyvatel, jako v roce 2005 
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V případě Ústeckého kraje byla situace taková, že v okresech Chomutov a Most (čili 

regionech nejvíce zasažených těžbou) a dále Děčín došlo k poklesu obyvatel. V okresech 

Ústi nad Labem, Teplice a Louny byl počet obyvatel přibližně stejný a v okrese Litoměřice 

došlo ke zvýšení téměř o 4 %.  

Tab. č. 1: Změna počtu obyvatel v jednotlivých okresech ÚK v letech 2005 až 2016 [14] 

Okres Změna počtu obyvatel v % 

Litoměřice 103,91 

Teplice 100,69 

Ústí nad Labem 100,56 

Louny 100,48 

Chomutov 99,22 

Děčín 97,54 

Most 96,61 

 

• Podíl cizinců na celkovém obyvatelstvu se v posledních letech zvyšuje jak v celé 

České republice, tak v Ústeckém kraji. Ústecký kraj v rámci republiky patří mezi 

kraje s vyšším podílem cizinců. Nejvyšší podíl pak je konkrétně ve městech Teplice, 

Chomutov, Most a Ústí nad Labem.  

• V případě porodnosti roste především počet dětí narozených mimo manželství a 

počet dětí narozených ženám v pozdějším věku. Dále také pokračuje méně příznivý 

vývoj kojenecké úmrtnosti, která nepatrně roste. Negativním jevem zejména 

Ústeckého kraje zůstává vysoká potratovost. I přesto, že došlo k nepatrnému snížení, 

tak hodnoty jsou od devadesátých let vůbec nejvyšší. Potratovost v Ústeckém kraji 

je od roku 1990, s výjimkou let 1999, 2000 a 2002, neustále nejvyšší v rámci České 

republiky.  

• Mezi nejčastější příčiny úmrtí patří: 

- nemoci oběhové soustavy (častěji ženy), nejčastěji srdeční choroby, 

- novotvary - průdušky, plíce, 

- nemoci dýchací soustavy, 

- dopravní nehody, 

- sebevraždy (4,8 % ze všech). 

• Sňatečnost a rozvodovost 

- Sňatečnost patří mezi nejnižší z celé republiky, byť se nepatrně zvýšila. 

- Rozvodovost tvořila cca 2,6 promile. Ústecký kraj je třetí nejvyšší po 

Libereckém a Středočeském kraji v rozvodovosti. 

2.4.2 Věkové složení obyvatelstva 

Je dáno především dlouhodobým vývojem porodnosti, úmrtnosti a migrace. Věkové složení 

obyvatelstva zobrazuje tzv. věková pyramida.  

• V Ústeckém kraji se projevuje stárnutí populace zvyšováním podílu obyvatel starších 

64 let. Nárůst podílu seniorů v populaci souvisí s tím, že roste naděje dožití a do 
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seniorské kategorie přechází silná populační vlna obyvatel. Stáří zobrazuje ukazatel 

index stáří. V roce 2015 na 100 dětí připadá 11 osob starších 65 let. Nejvyšší index 

stáří je v okrese Litoměřice a nejnižší je Chomutov.  

• Průměrný věk populace se v Ústeckém kraji zvyšuje, stejně jako to lze pozorovat 

v celé České republice. Průměrný věk obyvatel v Ústeckém kraji patří k nejnižším 

v České republice, do roku 2011 byl nejnižší v republice, pak se přesunul na druhé 

místo [14].  

2.4.3 Počet obyvatel města Most 

V následujícím grafu ještě zobrazuji přímo vývoj obyvatel města Most. Jelikož ČSÚ 

disponuje (až na výjimky) kompletními údaji o počtu obyvatel od roku 1921, je z něho 

patrné, jak se vyvíjel počet obyvatel města a jak koresponduje s historickým vývojem 

uvedeným v předchozích kapitolách. V grafu je patrný dlouhodobý růst počtu obyvatel, kdy 

největší přírůstek byl zaznamenán mezi lety 1957 až 1965. Další výraznější přírůstek je 

patrný od roku 1981 do roku 1993 a poslední mezi lety 2005 až 2013. Od tohoto roku pak 

lze pozorovat opět mírný úbytek. Zajímavé je, že za celý okres byl přírůstek za roky 2005 

až 2016 ve výši 96,61, jinými slovy ubylo obyvatelstva o 3,39 % (viz tabulka Změna počtu 

obyvatel v okresech ÚK), kdežto přímo ve městě Most ve stejném období, jak je vidět 

z následujícího grafu, obyvatel naopak přibylo.  

 

Obr. č. 5: Vývoj počtu obyvatel města Most [15] 
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2.4.4 Nejzávažnější problémy regionu 

Vše výše uvedené, čili historie regionu, vlivy, které do ní zasahovaly, se promítly do 

demografie Ústeckého kraje a přinesly s sebou dopady, které patří k jednoznačně nejhorším 

v celé republice. Mezi nejzávažnější patří především nezaměstnanost, nejvyšší počet exekucí 

a existence hned několika vyloučených lokalit.  

2.4.4.1 Nezaměstnanost  

Nezaměstnanost je jev, při kterém se sleduje prostřednictvím míry nezaměstnanosti počet 

obyvatel, kteří jsou v produktivním věku, jsou schopni pracovat a práci si aktivně hledají, 

ale nemohou ji najít. Jak ukazuje následující graf, od roku 2013 neustále nezaměstnanost 

v Ústeckém kraji klesá, čímž kopíruje trend klesání v celé republice. Konkrétně v roce 2013 

bylo téměř 11,5 % z práceschopných obyvatel nezaměstnaných. Ke konci roku 2017 se tato 

hodnota snížila prakticky na polovinu. V ekonomické teorii se lze setkat s několika typy 

(složkami) nezaměstnanosti.  

 

Obr. č. 6: Vývoj podílu nezaměstnaných v ÚK k 31. 12. 2017 [16] 

Pozn.: Hodnota v roce 2018 je aktuální k únoru, nezobrazuje tedy hodnotu za celý rok 

 

Vývoj předchozího grafu a jeho klesající tendence vypadá rozhodně pozitivně. Méně 

pozitivní jsou srovnání celkové nezaměstnanosti mezi jednotlivými kraji v ČR, které je 

zobrazeno v následující mapce převzaté z ČSÚ. Z ní je jasně patrné, že Moravskoslezský a 

Ústecký kraj mají nejvyšší nezaměstnanost z celé republiky. Naopak nejlepších hodnot 

dosáhla Praha a Plzeňský kraj. I v oblasti nezaměstnanosti se opět potvrzuje, že oblasti 

postižené těžbou a dalšími faktory, které jsem již popisovala, jsou na tom hůře, než ostatní 

regiony.  
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Obr. č. 7: Nezaměstnanost v jednotlivých krajích ČR k 31. 3. 2018 [17] 

Tab. č. 2: Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k 28. 2. 2018 [17] 

Lokalita Nezaměstnanost (v %) 

Most 7,09 

Chomutov 5,95 

Děčín 5,86 

Ústí nad Labem 5,69 

Louny 5,21 

Litoměřice 4,29 

Teplice 4,11 

 

Na Mostecku se také projevuje faktor tzv. systémové (strukturální) nezaměstnanosti. Ta 

souvisí s postupným uzavíráním hnědouhelných dolů a automatizací v průmyslové výrobě. 

Právě hnědouhelné doly bývaly jedním z největších zaměstnavatelů v oblasti a zejména lidé 

celý život pracující v hornictví nemohou sehnat práci jinde ve svém oboru. Následující data 

se mi podařila sesbírat z Hornických ročenek. Nezobrazují sice pouze počet zaměstnanců 

zaměstnaných při těžbě uhlí, ale při těžbě užitkových nerostů celkem, čili je v nich zahrnuto 

i uhlí. Z grafu je patrné, že ještě na počátku devadesátých let zaměstnávala těžba v ČR přes 

140 tisíc lidí. Automatizace a útlum těžby však zapříčinily, že tento trend velmi prudce klesal 

po celé desetiletí až do roku 2000 a od té doby se snižuje, ale pozvolnějším tempem. 

V současnosti nezaměstnává těžba ani 40 tisíc lidí, což je úbytek za 26 let o více než 100 

tisíc lidí, kteří si museli hledat nové zaměstnání. 
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Obr. č. 8: Počet zaměstnanců při těžbě užitkových nerostů v ČR [9] 

 

2.4.4.2 Dluhy a exekuce 

Dluhy a exekuce představují v Ústeckém kraji obrovský problém. Jsou důsledkem jednak 

nezaměstnanosti, ale také nízkého stupně vzdělanosti a zejména velmi špatné finanční 

gramotnosti. V této kapitole budu čerpat především data celorepubliková a z jednotlivých 

oblastí z portálu mapaexekuci.cz. V dalších částech práce se však k problematice dluhů ještě 

vrátím, protože jedna ze sociálních služeb Diakonie Most se na dluhovou problematiku 

zaměřuje a mám tak k dispozici i údaje přímo z Občanské poradny Most. 

Z následující mapy, která je upravenou verzí té z portálu mapaexekuci.cz je patrné, stejně 

jako u nezaměstnanosti, že opět ty samé regiony, konkrétně severozápadní Čechy a severní 

Morava trpí předlužeností obyvatel. Mezi oblasti, které dopadly nejhůře, patří typicky 

z Ústeckého kraje Most, Chomutov, Ústí nad Labem a Kraslice. Zatímco v oblasti 

nezaměstnanosti je na tom Karlovarský kraj lépe, než Ústecký, v oblasti exekucí se mu 

zdatně přibližuje. Mezi nejzadluženější oblasti zde patří AŠ, Sokolov a Cheb. Tabulky 

s konkrétními daty tvoří Přílohu č. 1 a Přílohu č. 2 této práce.  
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Obr. č. 9: Podíl osob v exekuci v ČR v roce 2017 

Zdroj: vlastní úprava [18] 

 

2.4.4.3 Vyloučené lokality 

Existence vyloučených lokalit v Ústeckém kraji sahá až do období před rokem 1989, avšak 

většina lokalit vznikla až v 90. letech 20. století. Mezi hlavní důvody vzniku těchto lokalit 

patří přirozené sestěhovávání, vytlačování romských rodin z lukrativních bytů a také řízené 

sestěhovávání. Sociálně vyloučení obyvatelé obvykle nestojí před jedním problémem, ale 

před komplexem problémů. Mezi nejvážnější faktory v sociálním vyloučení lze zařadit 

především nevyhovující bytové podmínky, vysokou míru nezaměstnanosti a nedostatečné 

vzdělání.  

V Ústeckém kraji je přes šedesát vyloučených lokalit, kde žije podle odhadů až 22 tisíc 

obyvatel. Často jsou lokality segregovány do příměstských lokalit, například Chanov, ale 

v některých městech se již nachází vyloučené lokality přímo v centrech. Opět sem patří 

Most, ale i ústecké čtvrti Trmice, Mojžíř či ulice Kamenná v Chomutově.  
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Tab. č. 3: Města s nejvyšším počtem vyloučených lokalit v Ústeckém kraji [19] 

Město Počet vyloučených lokalit Odhadovaný počet obyvatel 

Ústí nad Labem 7 7 500 – 8 700 

Chomutov 10 5 700 – 7 300 

Litvínov 3 5 500 – 6 500 

Most 9 5 100 - 6200 

Sokolov 21 2 900 – 3 600 

Karlovy Vary 14 1 300 – 1 600 

 

2.5 Typy organizací, které pomáhají řešit problémy regionu 

Z předchozího textu vyplývá, že regiony postižené těžbou a nejen jí, trpí mnoha problémy. 

Naštěstí existují různé druhy organizací, které se snaží tyto problémy řešit a předcházet jejich 

prohlubování.  

2.5.1 Rekultivace a odstraňování zátěží 

Nejdříve bych se jen v krátkosti zmínila o firmách, které se zabývají rekultivacemi a 

odstraňováním zátěží, a které vzniky jednak jako následek těžby či další průmyslové 

činnosti. Bohužel v dřívějších dobách se příliš neřešilo, jaké následky bude mít činnost 

podniku po jeho skončení, kdežto v současné době je tomu naopak. Na jednu stranu jsou 

firmy tlačeny k tvoření fondů na odstranění následků jejich činnosti již v průběhu této 

činnosti a na druhou stranu některé firmy považují péči o životní prostředí a o přímé okolí 

za součást firemní kultury a PR firmy. Rekultivace mají pozitivní dopad nejenom na přírodu 

a životní podmínky v jejich bezprostřední blízkosti, ale stávají se významnými 

zaměstnavateli v regionu a to nejen svojí realizací, ale díky nim vzniká prostor pro rozvoj 

regionu do budoucnosti. Například rekultivace bývalých lomů nepředstavuje „jenom 

zasypání díry“. Rekultivace samotná vyžaduje mnoho pracovních míst (která umožní 

zaměstnání části propuštěných horníků), ale po dokončení rekultivace vznikají různé 

rekreační zóny či rozličné areály, které nabízí pracovní uplatnění i po ukončení rekultivace. 

Zejména v oblasti Mostecka proběhla a probíhá celá řada obdobných akcí, například: 

• postavení hipodromu a autodromu, 

• vznik jezera Most, vodní nádrže Matylda a vodní plochy u přesunutého kostela, 

• vznik vinic v okolí Mostu. 

Vraťme se, ale zpět k hlavnímu tématu práce a tím je rozšiřování sociálních služeb.  

2.5.2 Programy ÚP 

Úřad práce disponuje rozličnými možnosti řešení problematiky regionů postižených těžbou. 

Programy úřadu práce mohou nabývat rozličných podob, ale většinou se snaží nějakým 

způsobem zvyšovat kompetence uchazečů o práci. Často se zaměřují na skupiny uchazečů, 

které jsou jen těžko zaměstnatelné, tedy zejména mladí lidé po škole a osoby starší padesáti 

let. Projekty mohou nabývat podob: 
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• Rekvalifikace – například se objevují kurzy, prostřednictvím, kterých získají 

uchazeči kompetence pro vykonávání činností, které nestudovali. Typicky se jedná 

o rekvalifikační kurzy účetní, masér či kadeřník a barvové poradenství.  

• Dalším typem jsou kurzy pro získání orientace na trhu práce, kde se zvyšuje šance 

uchazeče na získání práce prostřednictvím například nácvikem pohovoru, 

vysvětlením, jak má správně vypadat životopis či zpřístupněním internetu atd.  

• Úřad práce též nabízí i jazykové kurzy pro mladé do 26 let, které pomáhají zejména 

mladým k nalezení uplatnění v cizině.  

• Dalším častým způsobem podpory nezaměstnaných bývají tzv. dotovaná pracovní 

místa, kdy úřad práce dotuje zpravidla dlouhodobě nezaměstnané tím, že jejich 

novému zaměstnavateli po určitý čas proplácí určitou část mzdových nákladů.  

I úřad práce nabízí pro regiony procházející strukturálními změnami širokou škálu projektů. 

Příklady již uskutečněných projektů v Ústeckém kraji [20]: 

• Práce pro každého v Ústeckém kraji 

• Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 

• Práce bez překážek 

• V padesáti nekončíme 

• Cesta dlouhodobě evidovaného uchazeče k zaměstnání 

• První šance i mladým bez vzdělání 

• KREDIT - Sociální ekonomika na Mostecku 

• Mikroregiony Mostecka: Budoucnost patří kvalifikovaným 

• PODPORA zaměstnanosti v sociálně vyloučených lokalitách Mostecka 

• Práce na Mostecku pro každého 

• Rodina a práce na Mostecku 

• S podporou za prací na Děčínsku 

• Společnou cestou za prací 

• Sociálně vyloučené lokality Ústeckého kraje 

• Odborné praxe pro mladé do 30 let v Ústeckém kraji  
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Tab. č. 4: Aktuálně probíhající individuální programy v ÚK realizované ÚP ČR [20] 

Název projektu / 

registrační číslo 
Cílová skupina projektu 

Začátek 

projektu 

Konec 

projektu 

Iniciativa podpory 

zaměstnanosti mládeže pro 

region NUTS 2 

Severozápad v Ústeckém 

kraji 

Nezaměstnaní, nebo neaktivní lidé do 

29 let 

11/2015  10/2018 

Flexibilně do práce v 

Ústeckém kraji 

 

Uchazeči o zaměstnání, kteří se starají o 

dítě do 15 let věku, popřípadě pečující o 

jiné závislé členy rodiny (zdravotně 

postižené, seniory apod.) 

01/2016 06/2019 

Společně to dokážeme v 

Ústeckém kraji 

 

Uchazeči o zaměstnání, kteří splňují 

alespoň dva z uvedených požadavků - 

evidence na ÚP ČR delší než 12 měsíců 

(popř. dlouhodobá ev.), nízká úroveň 

vzdělání nebo pobírání dávek hmotné 

nouze.  

04/2016 03/2019 

Pozn. Platné k datu zpracování práce, tj. březnu 2018 

 

Kromě výše uvedených projektů v současné době běží ještě necelá čtyřicítka tzv. soutěžních 

projektů, které jsou charakteristické tím, že jsou realizovány jinými subjekty, než Úřadem 

práce ČR. Typicky se jedná o vzdělávací, poradenská zařízení či neziskové organizace. Úřad 

práce se na nich jen podílí. Mezi známější realizátory patří například bfz, o.p.s., Asociace 

občanských poraden, JOB ASISTENT, s.r.o. či Ústecký kraj [20]. 

Na nadnárodní úrovni běží od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2020 program Vzdělávání a dovednosti 

pro trh práce II. Program je spolufinancován z ESF, v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Program řeší především problém nesouladu 

kvalifikace uchazečů o práci a požadavků zaměstnavatelů v současné době. Dále se projekt 

zaměřuje na zvýšení šancí uchazečů na získání práce tj. poskytnutí orientace na trhu práce a 

zvyšování osobnostních i pracovních kompetencí uchazečů [20]. 

2.5.3 Neziskové organizace 

Nejen v oblastech postižených těžbou působí mnoho takzvaných neziskových organizací 

(oficiální název je nestátní nezisková organizace, též NNO). Neziskové organizace vznikají 

tam, kde zpravidla existuje poptávka po určitém druhu služby, jež je nedostatečně zajištěna 

buď ze strany státu, nebo není lukrativní pro podnikatelské prostředí. Jedním ze sektorů, ve 

kterém zaujímají neziskové organizace velmi silnou úlohu, jsou sociální služby.  

Jak už název napovídá, neziskové organizace jsou charakteristické tím, že nevytvářejí zisk. 

Nicméně toto není celá definice. Zisk totiž vytvořit mohou, ale musí jej použít pro svůj 

rozvoj a především k plnění cílů organizace. Teoreticky by se tedy nemělo dít to, že 

neziskovka vytvoří ze své činnosti zisk, který připadne jejímu vlastníkovi. Základním 



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018  27 

 

podnětem pro zakládání neziskových organizací je tak řešení konkrétních problémů, nebo 

předcházení jejich vzniku a to bez ohledu na ziskovost jejich činnosti.  

V České republice existuje několik základních druhů neziskovek. Od ledna 2014 vstoupil 

v platnost nový Obchodní zákoník, který přinesl řadu změn do neziskového sektoru a zavedl 

i několik nových pojmů. Například dříve jednu z nejrozšířenějších forem neziskovek – 

občanská sdružení od ledna 2014 již zakládat nelze, protože byl zaveden nový pojem spolek. 

Zavedl i novou právní formu tzv. ústav [21]. 

Neziskové organizace lze členit podle jejich zřizovatele na: 

• Státní (vládní, veřejné) 

Do této kategorie spadají především: 

o Organizační složky státu a jeho samosprávy (kraje, obce, ale i soudy, 

ministerstva…) a bývalé rozpočtové organizace 

o Příspěvkové organizace 

Patří sem právnické osoby zřízené k plnění úkolů ve veřejném zájmu 

• Nestátní (nevládní, soukromé) organizace 

Přehled nestátních neziskových organizací podle právní formy: 

• Spolky (dříve občanská sdružení) 

• Nadace a nadační fondy 

• Účelová zařízení církví 

• Obecně prospěšné společnosti 

• Ústavy 

• Školské právnické osoby 

Tab. č. 5: Počty jednotlivých typů NNO v letech 2014 – 2017 [21] 

Rok 

Nadace a 

nadační 

fondy 

Obecně 

prospěšné 

společnosti 

Ústavy 
Církevní 

organizace 

Spolky a 

pobočné 

spolky 

Celkem 

2014 1 915 2 926 123 4 158 113 074 122 196 

2015 2 023 2 894 388 4 166 116 007 125 478 

2016 2 151 2 792 686 4 177 119 248 129 054 

2017 2 185 2 774 752 4 171 120 065 129 947 
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2.5.4 Komunitní plánování 

Komunitní plánování je metoda, která tvoří most nejen mezi jednotlivými organizacemi, ale 

i státní správou (zejména na lokální úrovni). Například v sociálních službách zapojuje 

všechny účastníky systému, to znamená uživatele, poskytovatele i zadavatele tj. klienta, 

organizaci, která mu poskytne sociální službu a organizaci, která zadá požadavek, aby 

předmětná sociální služba byla poskytována. Jednak podporuje dialog mezi všemi stranami, 

zvyšuje efektivitu využití stávajících a tvorbu nových služeb, ale také zvyšuje dostupnost a 

kvalitu jako takovou. Díky tomu jsou investované prostředky vynaloženy jen na takové 

služby, které jsou skutečně potřebné.  

Komunitní plány mohou být tvořeny na různých úrovních (obce, kraje), ale zejména na 

místní úrovni může odpovídat místním potřebám a reagovat na lokální odlišnosti. 

Komunitní plán mapuje potřeby a priority v dané oblasti. 

Na základě toho se zpracuje plán. Stará se zejména o provázání veškerých činností od 

přípravy až po realizaci. Stanovuje představu o budoucnosti sociálních služeb, stanovuje 

priority a cíle rozvoje. To vše je zarámováno časovým plánem jednotlivých prací a činností.  

Na základě komunitního plánu jsou v dané lokalitě stanovena jasná pravidla pro financování 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Zapojením se do komunitního plánování získává poskytovatel a zprostředkovaně i uživatel 

možnost podílet se na utváření systému sociálních služeb. Může lépe prosazovat své zájmy, 

získávat kontakty, navazovat spolupráci a sledovat nové trendy v oblasti sociálních služeb. 

[22] 

2.6 Sociální služby 

Nejčastější formou pomoci občanům z oblastí postižených nějakým hendikepem jsou 

sociální služby. Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována podpora a pomoc. Ta může 

buď předcházet sociálnímu vyloučení, ke kterému by bez pomoci došlo, nebo již sociálně 

vyloučeným poskytnout podporu za účelem začlenění. V praxi může pomoc sociálních 

služeb vypadat různě, například může být poskytována formou poradenství, kdy se člověk 

dozví svá práva, případně povinnosti až po sociální služby pobytové, například azylové 

domy. Konkrétně Diakonie Most, kterou se budu zabývat dále, nabízí hned tři registrované 

sociální služby.  

Sociální služby lze poskytovat na základě oprávnění, jímž je registrace sociální služby u 

příslušného krajského úřadu.  

2.6.1 Plánování sociálních služeb v Ústeckém kraji 

Stejně jako řízení podniku, státu či obce, tak i „řízení“ sociálních služeb v Ústeckém kraji 

neprobíhá samovolně. Plánování sociálních služeb probíhá na základě dokumentu 

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji“, v současné době 

zpracovaném v roce 2015 na období 2016-2018. Pro účel střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb byla v roce 2015 zřízena Krajská koordinační struktura, která koordinuje 

a řídí proces plánování sociálních služeb. Do procesu střednědobého plánování pak vstupují 

dokumenty typu:  

• Program rozvoje ÚK pro období 2014-2020 a Strategie rozvoje Ústeckého kraje do 

roku 2027, 
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• Strategie prevence kriminality na území ÚK na období 2017-2021, 

• Strategie protidrogové politiky ÚK na období 2015-2018, 

• Strategie reformy psychiatrické péče a péče o duševní zdraví v ÚK. 

V rámci tohoto dlouhodobějšího plánu jsou pak stanovovány každý rok prováděcí 

dokumenty, tzv. Akční plány. Sociální služby jsou zařazeny do tzv. Základní sítě sociálních 

služeb. Ta je tvořena pouze registrovanými sociálními službami, které mají v dostatečné 

kapacitě, efektivně, dostupně, v náležité kvalitě řešit nepříznivou sociální situaci osob, které 

se dostaly do sociálních problémů. Tyto služby jsou po zařazení do sítě financovány 

z dotačních programů vyhlašovaných Ústeckým krajem, nebo z jiných zdrojů např. 

operačních programů. Kromě Základní sítě existuje ještě Rozvojová síť sociálních služeb 

ÚK, která je „přehledem služeb a jejich rozvojových kapacit v souvislosti s čerpáním 

finančních prostředků z evropských zdrojů“ [23]. Tyto sociální služby fungují na základě 

tzv. Podmíněného pověření ÚK k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby.  

V rámci tvorby Akčního plánu na rok 2018 bylo ve druhém kole [23]: 

• celkem přijato 39 žádostí o zařazení služby do Základní sítě (z toho 12 nových 

služeb), 

• 17 žádostí na změnu kapacit, 

• 12 žádostí o zařazení do Rozvojové sítě.  

2.6.2 Druhy sociálních služeb 

Jedním ze základních členění sociálních služeb jsou následující druhy: 

• Sociální poradenství  

Úkolem je poskytovat informace osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální 

situaci. Tyto informace pak mají přispět k řešení dané situace nebo předcházet jejímu 

vzniku. Jedná se například o občanské poradny. 

• Služby sociální péče  

Účelem je podpora závislé osoby, aby mohla žít ve svém přirozeném prostředí a 

zapojit se do běžného života. Pokud toto nelze, zaměřují se sociální služby na 

zajištění důstojného prostředí a zacházení. Do okruhu klientů spadají zejména osoby, 

které se nejsou schopny o sebe samy postarat. Spadají sem např. pečovatelské služby, 

denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory. 

• Služby sociální prevence  

Jejich cílem je zabránit sociálnímu vyloučení, zabývají se tedy předcházení či řešení 

nejrůznějších sociálních situací. Spadají sem například: raná péče, telefonická 

krizová pomoc, sociálně aktivizační služby, azylové domy apod. [24]. 

2.6.3 Formy sociálních služeb 

Kromě druhů sociálních služeb rozlišujeme ještě jejich formy.  
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• Terénní sociální služby 

Sociální pracovník dochází za klientem, čili služba je poskytována v jeho přirozeném 

prostředí. Typicky se jedná o pečovatelské služby nebo třeba v Diakonii Most je to 

(Terénní) Sociální práce v ohrožených rodinách.  

• Ambulantní sociální služby 

Klient dochází do sociální služby. Jako příklad mohu opět uvést službu Diakonie 

Most – Občanskou poradnu, kam lidé dochází se svými dotazy. 

• Pobytové sociální služby 

V tomto případě, jak už název napovídá, jsou klienti ubytováni přímo v místě 

poskytování sociální služby. Patří sem například domovy pro seniory, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením nebo azylové domy [24]. 

2.6.4 Katalog služeb ÚK 

Ústecký kraj, jakožto jakýsi garant dostupnosti sociální péče na svém území vytvořil službu 

Katalog sociálních služeb. Tento katalog byl podpořený jednak z rozpočtu ČR a z ESF.  

Tento katalog má za úkol přehledně a na jednom místě nabízet přehled všech sociálních 

služeb na území kraje. Součástí toho je zájem na zvýšení dostupnosti a kvality sociálních 

služeb.  

Portál umožňuje několik způsobů vyhledávání jednotlivých služeb, např.  

• podle kategorií (děti a mládež, senioři, postižení, imigranti, bezdomovci…), 

• pomocí fulltextového vyhledávání, 

• či za pomoci zadání do kolonek „kdo“ „hledá co“ a „kde“ [25]. 

2.6.5 Počty sociálních služeb v Ústeckém kraji 

V příloze č. 1 této práce je vidět přehled registrovaných sociálních služeb dle Registru 

sociálních služeb. Je z ní patrné, že v celé republice je přes 5 a půl tisíce registrovaných 

sociálních služeb. Na celorepublikové úrovni jsou nejrozšířenější pečovatelské služby, 

kdežto v Ústeckém kraji má největší počet Odborné sociální poradenství, v čemž lze opět 

nalézt souvislost se zadlužením občanů kraje. Na osmém místě v celé republice skončily 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, kdežto v Ústeckém kraji by obsadily čtvrté 

místo a obdobně zaměřené terénní programy dokonce místo třetí. V počtu sociálních služeb 

celkem představují registrované sociální služby v ÚK 11,11 % ze všech služeb v republice.  

Následující tabulka zobrazuje okresy podle počtu sociálních služeb. Nejvyšší počet 

sociálních služeb působí v okresech Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice. Nejmenší počet 

se nalézá v Lounech. 
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Tab. č. 6: Přehled registrovaných sociálních služeb v ÚK [25] 

Okres Počet služeb 

Děčín 131 

Ústí nad Labem 108 

Litoměřice 103 

Most 85 

Chomutov 85 

Teplice 85 

Louny 60 

Celkem 657 

 

Dále se mi podařil zjistit podíl jednotlivých forem sociálních služeb z údajů Katalogu 

sociálních služeb. Nejvyšší podíl mají ambulantní sociální služby (39 %), druhými v pořadí 

jsou terénní služby (36 %) a nejnižší podíl mají pobytové (25 %), byť žádná z forem nemá 

dominantní postavení. Co se druhů poskytovaných služeb týče, tak nejvíce jsou zastoupeny 

služby sociální prevence (44 %), služby sociální péče (43 %) a odborné sociální poradenství 

(13 %). 

  



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018  32 

 

3 ANALÝZA DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ 

V oblasti financování sociálních služeb se nejčastěji setkáváme se dvěma základními zdroji 

financování prostřednictvím veřejných rozpočtů: 

Dotace  

Dotace představuje určitou formu peněžního daru ze strany státu či nižších územněsprávních 

celků. Tento dar je poskytován ve veřejném zájmu a určitému subjektu snižuje cenu určitého 

statku. Jinými slovy, například dluhová poradna dostane dar (čili dotaci) od města, ve kterém 

působí, aby její klienti (subjekty) nemuseli platit za poradenství v oblasti dluhů a exekucí. 

Jelikož by takováto služba, pokud by byla placena, způsobovala ještě horší až likvidační 

finanční situaci klienta, je ve veřejném zájmu, aby byla poskytována zdarma nebo za 

zvýhodněných podmínek.  

Veřejná zakázka 

Veřejná zakázka představuje zpravidla zadání práce, nákup zboží či služby zpravidla 

veřejným subjektem. Jinými slovy se jedná o úplatné poskytnutí dodávek či služeb. 

Příkladem může být situace, kdy si kraj takovýmto způsobem objedná provozování 

azylového domu. Ten pak své náklady „fakturuje“ kraji.  

Oběma způsoby se financují zpravidla záležitosti, které podnikatelský sektor vykonávat 

nezvládne nebo není finančně motivován je vykonávat. Typickým příkladem může být péče 

o osoby bez přístřeší či drogově závislé. Ani u jedné skupiny služeb není předpoklad 

ziskovosti, protože tito klienti zpravidla nic nemají. Proto vznikají neziskové organizace, 

nejsou zřízeny za účelem dosahování zisku a jejich provoz musí být dotován nebo kompletně 

hrazen.  

Kromě těchto dvou základních zdrojů existuje celá řada dalších, které ale již nejsou 

poskytovány z veřejných zdrojů. Jedná se především o tržby z vlastní činnosti (např. platby 

od klientů), dary od fyzických či právnických osob či využití výnosů z jiných činností, 

například z hospodářské (vedlejší) činnosti.  

Investiční a neinvestiční dotace 

Ještě bych se ve stručnosti ráda zmínila o členění dotací na investiční a neinvestiční. Dotace 

na poskytování sociálních služeb jsou zpravidla vždy neinvestiční, čili lze z nich hradit 

provoz sociální služby, nikoli však investiční náklady (např. pořizování dlouhodobého 

majetku). Toto však může být problém, zejména pokud sociální služba chce pořídit stavbu 

či vozidlo. Na tyto jednotlivé investiční akce musí zpravidla hledat prostředky jinde, buď 

naspořit z darů a vlastní činnosti, nebo sepsat zvláštní projekt.  

3.1 Financování sociálních služeb tzv. „velký dotační program“ 

3.1.1 Poskytování dotací na sociální služby do roku 2015 

• Poskytovány na základě §101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

• Dotace poskytovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

• Důvodem pro změnu systému byla dlouhodobá neudržitelnost, netransparentnost a 

nerovný přístup k jednotlivým poskytovatelům. 
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3.1.2 Změna systému financování sociálních služeb 2015 

• Vychází z toho, že dotace nejsou dlouhodobě udržitelným řešením 

• Financování sociálních služeb by mělo vycházet z toho, kdo si služby reálně 

objednává 

- Oblast péče – zadavatel je uživatel 

- Oblast prevence – zadavatel je veřejnost/společnost, zastoupená místní 

samosprávou 

- Oblast poradenství – zadavatel je stát (veřejná správa) 

• V prvním případě, v oblasti sociální péče, by mělo být financování na základě 

individualizovaných plateb či prostřednictvím pojištění. V druhých dvou případech, 

čili prevence a poradenství, by mělo být financování zajišťováno přes stát, potažmo 

kraje a obce, čili prostřednictvím systému dotací či veřejných zakázek.  

• Změna systému navazovala zejména na novou legislativu EU, právní analýzy, 

Manuál služeb obecného hospodářského zájmu a dalších.  

• Základní změnou od roku 2015 je, že odpovědnost za rozdělování dotací z MPSV 

přechází na kraje.  

Sociální služby jsou definovány jako služby obecného hospodářského zájmu. 

Charakteristické jsou tím, že by neexistovaly (nebo existovaly za mnohem horších 

podmínek) bez zásahu poskytovatele podpory a mají zvláštní význam pro občana.  

Při zavádění změny systému financování sociálních služeb bylo třeba vzít v potaz 

následující body: 

• nutnost ověřit, zda službu nemůže zajišťovat samotný trh, 

• dopady do státního a veřejných rozpočtů, 

• přínosy podporovaných organizací, které naopak šetří výdaje státu,  

• stanovení limitů pro vyrovnávací platby [26]. 

Dotace ze státního rozpočtu se poskytují k plnění povinností příjemce dotace na financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb. 

Dotace je poskytnuta pouze kraji či hlavnímu městu Praze. Tito ji dále na základě 

vyhodnocení jednotlivých žádostí o dotaci směřují jednotlivým poskytovatelům sociálních 

služeb. MPSV vydává závaznou metodiku, která upravuje: 

• Podmínky a pravidla pro poskytnutí dotace 

• Postupy pro podání, zpracování žádosti a posouzení žádosti 

• Stanovení výše dotace 

• Podmínky a pravidla pro její čerpání 

• Podrobnosti finančního vypořádání 

• Kontrolu 

Sociální služby financované tímto způsobem: 

• Jsou součástí sítě sociálních služeb 

• Jsou uvedené ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb kraje 

• Jsou v souladu s akčním plánem na příslušný rok.  

• Jsou služby provozované v obecném hospodářském zájmu [27]. 
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3.1.3 Financování sociálních služeb v ÚK – konkrétní údaje 

3.1.3.1 Financování sociálních služeb v ÚK  – „velký dotační program“ 

Jak financování prostřednictvím „velkého dotačního programu“ funguje, budu nyní 

prezentovat na příkladu z let 2016 a zejména z dosti bouřlivého roku 2017. Jako zdroj hodnot 

vycházím ze Střednědobého plánu sociálních služeb ÚK, dostupného na webu ÚK 

v kombinaci s vlastními poznatky a informacemi od pracovníka KÚ ÚK. 

Financování sociálních služeb 

Financování sociálních služeb v ÚK probíhá na bázi vyrovnávací platby. Kraj může 

poskytnout prostředky na provoz služby pouze poskytovatelům, kteří jsou součástí Základní 

sítě kraje a svoji činnost vykonávají na základě dokumentu Pověření Ústeckého kraje 

k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazených do Základní sítě sociálních 

služeb.  

Princip vyrovnávací platby je takový, že sociální službě je proplácena tzv. provozní ztráta. 

Služby mají být vedeny k efektivnímu a hospodárnému využití získaných prostředků, které 

na provoz obdrží. Předpokládá se, že služby mají vícezdrojové financování. Jinými slovy, 

služba by měla teoreticky získat na svůj provoz dotaci v takové výši, která pokryje její 

provozní náklady nepokryté z jiných zdrojů. Čili má vyrovnat rozpočet „na nulu“. 

Z teoretického hlediska se toto řešení zdá velmi efektivní a teoreticky má zajistit sociální 

službě potřebné množství prostředků na přežití. Nicméně zavedení vyrovnávací platby 

s sebou přineslo hned několik úskalí. Jedním z nich bylo zavedení institutu „optimální výše 

dotace“, která na základě výpočtů kraje přisoudila konkrétní sociální službě objem částky 

rozpočtu, do kterého se poskytovatel „musí vejít“. V praxi to vedlo zejména v prvních letech 

fungování vyrovnávací platby ke špatnému stanovení optimální výše dotace (výše byla 

stanovena „od stolu“ bez znalosti konkrétní problematiky) a pravidelně docházelo 

k finančnímu ohrožení jednotlivých subjektů. Následkem toho bylo potřeba v průběhu roku 

mnoho sociálních služeb dofinancovávat, aby vůbec byly schopné přežít.  

Další problém s vyrovnávací platbou tkví v tom, co se započítává do výnosů konkrétního 

poskytovatele sociálních služeb, jelikož chybí rozlišení pravidelných výnosů a výnosů 

mimořádných. V praxi se tedy často stává, že sociální služba dostane mimořádně finanční 

příspěvek (např. na opravu domu či pořízení vozidla), avšak vyrovnávací platba počítá 

s tímto příspěvkem ve výnosech i do příštího období a o tuto částku je v tomto období 

vyrovnávací platba ponížena. Praktickým důsledkem tohoto sytému financování je tak to, že 

poskytovatelé sociálních služeb jsou přímo odrazování od shánění vlastních zdrojů 

financování (zejména těch jednorázových), protože každý tento mimořádný příspěvek 

znamená pokles dotace na příští rok.  

Více se této problematice budu věnovat v praktické části práce.  

Financování 2016 – 2017 v číslech 

V roce 2016 žádal Ústecký kraj MPSV o dotaci na podporu sociálních služeb ve výši 

1 649 133 094 Kč. MPSV však poskytlo pouze 864 190 000 Kč (z čehož bylo 72 825 tis. Kč 

určeno na mzdy, platy a jejich navýšení). Až v červnu 2017 byla tato částka navýšena ještě 

o dalších 111 665 tis. Kč určených pouze na mzdy a platy. Navýšení bylo způsobeno 

zákonným navýšením platů a mezd sociálních pracovníků, které vešlo v platnost 1. 7. 2017. 

Až v říjnu 2017 bylo poskytnuto ministerstvem ještě dofinancování ve výši 79 903 105 Kč. 

Je patrné, že i po dofinancování dostal Ústecký kraj o 593 milionů Kč méně, než žádal. 
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Všechny částky ještě jednou shrnu v následující tabulce. Z ní je patrné, že v roce 2016 dostal 

kraj 74 % z požadované výše dotace a v roce 2017 jen 64 % a to i po dofinancování a 

navýšení mezd. V další části této práce se budu věnovat analýze financování neziskové 

organizace Diakonie Most, kde se ukáže na konkrétním poskytovateli, jaký vliv měl tento 

deficit na jejím hospodaření. Konkrétně tento rok byl pro některé organizace, zejména ty, 

které nebyly dofinancovány, doslova krizový. Z uvedeného příkladu je také patrný stejný 

nepsaný systém při žádání o dotace. První jeho pravidlo je, že rozpočty se vždy kalkulují 

v horších variantách, čili žádá se více. Z druhé strany donátor prakticky nikdy neposkytne 

plnou částku dotace.  

Tab. č. 7: Prostředky na financování sociálních služeb v Ústeckém kraji [28] 

 

2016 2017 

Požádáno    1 171 628 801,00 Kč             1 649 133 094,00 Kč  

Původně       807 386 500,00 Kč                864 190 000,00 Kč  

Navýšení mezd                111 665 000,00 Kč  

Dofinancování         56 524 000,00 Kč                  79 903 105,00 Kč  

Poskytnuto celkem       863 910 500,00 Kč             1 055 758 105,00 Kč  

Rozdíl - 307 718 301,00 Kč  - 593 374 989,00 Kč  

Podíl požádané a 

přidělené dotace 
74 % 64 % 

Zdroj: informace od pracovníka KÚ ÚK 

Rok 2017 byl specifický dokonce několika koly dofinancování. 

• První kolo dofinancování bylo ve výši 34 780 922 Kč. Zdrojem těchto financí byly 

zejména vratky nevyužitých dotací některých poskytovatelů sociálních služeb či 

finance získané odmítnutím poskytnutí dotace některým poskytovatelům z důvodu 

financování z jiných zdrojů. Dofinancování bylo poskytnuto plošně pro všechny, 

kteří podali žádost v řádném termínu.  

• Mimořádné dofinancování ve výši 111 655 000 Kč se týkalo navýšení platů a mezd. 

• Druhé kolo dofinancování ve výši 79 903 105 Kč proběhlo vzhledem k povinnému 

navýšení platů a mezd sociálních pracovníků od 1. 7. 2017. 

• V říjnu 2017 ještě navíc rozhodlo Zastupitelstvo o poskytnutí dotace vybraným 

sociálním službám ve výši před 5 mil. Kč, které zůstaly z vratek a nerozdělených 

dotačních titulů.  

Z historického hlediska můžeme vidět, že dotační prostředky na sociální služby v Ústeckém 

kraji jsou rok od roku vyšší, přičemž k největšímu meziročnímu přírůstku došlo mezi lety 

2016 a 2017, kdy činil rozdíl přidělených prostředků téměř 192 milionů Kč.  
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Obr. č. 10: Přidělené prostředky od MPSV na sociální služby v ÚK [28] 

Tab. č. 8: Počet podpořených sociálních služeb v roce 2017 [28] 

Událost Počet služeb 

Řádný termín 532 

1. kolo dofinancování 453 

Mimořádné dofinancování 442 

2. kolo dofinancování 367 

 

3.2 Financování sociálních služeb v ÚK  – „malý dotační program“ 

Další dotací, kterou lze získat přímo od kraje je - Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 

– „malý dotační program“. Jedná se o podporu aktivit v oblasti sociálních služeb. Dotační 

program je vyhlášen usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje.  

Poskytnutím podpory podle tohoto Malého programu plní kraj svoji povinnost zajistit 

dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým plánem 

rozvoje sociálních služeb.  

Malý program se nevztahuje na sociální služby protidrogové politiky a příspěvkové 

organizace zřizované ÚK. 

Podporovány jsou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrželi 

Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření 

Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby a 

jsou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje. Finanční podpora z 
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rozpočtu kraje je poskytnuta na částečné krytí vyrovnávací platby, která se týká financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních činností sociálních služeb. 

3.3 Financování sociálních služeb v ÚK  – Dotace od obcí 

V neposlední řadě je zde dotace z rozpočtu měst a obcí, která je poskytována na podporu 

kultury, sportu, prorodinných aktivit, sociálních služeb, na podporu národnostních menšin, 

komunitní práce a na zmírňování následků sociálního vyloučení v sociálně vyloučených 

lokalitách, na podporu prevence kriminality a na podporu volnočasových aktivit (např. dětí, 

mládeže, seniorů). 

Dotační program je vždy vyhlášen v souladu s podporou sociálních služeb deklarovanou 

strategickým dokumentem daného zastupitelstva, schvaluje ho Rada města a např. v Mostě 

musí být v souladu s Komunitním plánem sociálních služeb. Je určen na neinvestiční 

projekty.  

3.4 Fáze dotace na poskytování sociálních služeb 

Jednotlivé fáze dotací jsou u většiny donátorů obdobné.  

• Žádost o dotaci 

Celý proces obvykle začíná vyvěšením výzvy např. obce či kraje, že byl otevřen 

dotační program. Ve výzvě je uvedeno, na co mohou žadatelé žádat dotaci a za 

splnění jakých podmínek ji dostanou. Samotná žádost o dotaci bývá většinou na 

standardizovaném formuláři, který je ovšem stejný jen u daného poskytovatele pro 

více jeho dotačních programů. Pokud žadatel žádá u více donátorů, zpravidla se setká 

s naprosto odlišnými formuláři i odlišnými položkami rozpočtu. Rozpočet je součástí 

žádosti o dotaci. Jsou v něm rozepsány náklady na celou službu a dále na tu část 

služby, kterou příjemce chce z dotace financovat. Jinými slovy je tam rozepsána 

částka na celkový projekt a částka, kolik žadatel od donátora chce. U většiny 

donátorů existuje i požadavek na určitou výši spoluúčasti. 

• Uzavření smlouvy 

Pokud je žádost o dotaci schválena, nastává uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. 

Na základě přidělené výše dotace je obvykle potřeba aktualizovat jednotlivé položky 

rozpočtu, protože existuje nepsané pravidlo, že žadatel vždy žádá o nadhodnocené 

částky a donátor zpravidla nikdy nedá požadovanou částku. Dotace na provozování 

sociálních služeb je vždy přidělována na kalendářní rok od 1.1 do 31. 12., nicméně 

schválení dotace a její připsání na bankovní účet bývá zpravidla opožděné, což 

způsobuje problémy s financováním na začátku roku. Jak jsem již uvedla dříve, 

dotace je zpravidla neinvestiční.  

Ve smlouvě bývají také uvedeny další podmínky, například týkající se publicity, kdy 

musí příjemce uvádět na dokladech, na provozovně či na propagačních materiálech, 

že služba je financována z dotace… (plus odkaz na konkrétní číslo dotace). Ve 

smlouvě či v metodikách pak bývají ještě upraveny uznatelné a neuznatelné náklady 

dotace.  

• Poskytnutí a čerpání dotace 

Po připsání dotace na běžný účet z ní lze hradit uznatelné náklady. Ty však musí být 

v účetnictví sledovány odděleně. Proti nákladům jsou pak účtovány výnosy, čili 

dotace je průběžně rozpouštěna, dokud není vyčerpána celá. Na konci roku pak 

zakázka musí vyjít s nulovým hospodářským výsledkem. Pokud dotace nepokrývá 
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všechny náklady, musí být hrazeny z jiných zdrojů, pokud dotace nebyla vyčerpána, 

je třeba do data uvedeného ve smlouvě nevyčerpané prostředky vrátit.  

• Vyúčtování dotace a vypořádání rozdílů 

Na závěr je třeba dotaci vyúčtovat. Zpravidla vyúčtování dotace obsahuje textovou 

část, která popisuje realizaci projektu a jeho zhodnocení, případně hodnoty počtu 

obsloužených klientů. Dále obsahuje finanční vypořádání, což je většinou formulář 

v podobě účetní výsledovky, který eviduje všechny náklady a výnosy hrazené 

z dotace. Někteří donátoři požadují současně s vyúčtováním též kopie všech účetních 

dokladů, navíc často všechny označené povinnou publicitou.  

3.5 Další programy a typy podpory 

Nejen sociální služby jsou nástroji pro podporu regionů. Pro úplnost se o nich zmíním, 

nicméně tyto programy nejsou zaměřené primárně na sociální služby. Prvním důležitým 

hráčem na poli obnovy oblasti je program RE:START, který přímo vznikl pro podporu 

znevýhodněných regionů, a druhým jsou programy Úřadu práce ČR, které velkou měrou 

zasahují do sociální oblasti. Ty jsem již rozebrala v kapitole 2.5.2.  

3.5.1 Program RE:START 

Mezi nejdůležitější donátory v oblasti obnovy regionu patří vládní program RE:START 

(dále jen Restart). Nebo se alespoň tak jeví.  

Restart se zaměřuje na strukturálně postižené kraje, shodou okolností se jedná o oblasti 

Česka, které jsou zasaženy těžbou tj. Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj. Tyto 

oblasti se podle vlády dostaly do takové situace, že si již samy nedovedou pomoci. Cílem je 

poskytnout jim impuls k tomu, aby dohnaly i přes svůj handicap ostatní regiony, a opět se 

ekonomicky vzpamatovaly. Program vznikl v roce 2013 a o dva roky později byl rozšířen i 

na Karlovarský kraj.  

Koncepce programu Restart 

Poté, co bylo vládou rozhodnuto podpořit postižené regiony, bylo třeba vyřešit, jak bude 

program fungovat. Základem byla vstupní analýza, kterou nechalo zpracovat Ministerstvo 

pro místní rozvoj. Jejím základem byla rozsáhlá makroekonomická analýza a sběr podnětů. 

Na základě toho vznikl strategický rámec, který pojmenovává základní strategické cíle. 

Konkrétně se jedná o cíle a strategie uvedené na stránkách projektu Restart: 
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Tab. č: 9: Oblasti a cíle programu Restart [29] 

Oblast Cíl 

Podnikání a inovace Rostoucí podniky 

• Vznik nových firem 

• Vyšší inovační výkonnost 

• Stabilizace a rozvoj stávajících velkých firem 

Přímé zahraniční investice Více přímých zahraničních investic 

• Nabídka kvalitních a dostupných průmyslových a 

podnikatelských nemovitostí 

• Kvalitní služby pro vnější investory 

Výzkum a vývoj Výzkum a vývoj s většími přínosy pro hospodářství 

• Vyšší počet podpořených výzkumných týmů 

• Vyšší podíl zahraničních renomovaných výzkumníků 

• Produkce excelentních výsledků vědy a výzkumu 

Lidské zdroje Kompetentní lidé pro průmysl, služby a veřejnou správu 

• Více obyvatel lépe připravených k práci 

• Více motivovaných obyvatel k práci a k podnikání 

Životní prostředí Revitalizovaná a regenerovaná území 

• Regenerace rozvojových, deprivovaných nebo 

periferních území 

• Regenerace veřejných prostor, budov, brownfieldů 

Sociální stabilizace Odstranění bariér rozvoje v sociální oblasti 

• Zvýšení bezpečnosti a pocitu bezpečí 

• Zvýšení atraktivity bydlení 

• Zvýšení patriotismu a aktivního životního stylu 

Infrastruktura a veřejná 

správa 

Kvalitnější infrastruktura a lepší kvalita veřejných služeb 

• Zefektivnění služeb veřejné správy 

• Využití moderních technologií 

 

Strategický rámec tedy definuje jednotlivé oblasti a cíle, kterých má být dosaženo. 

Nástrojem pro jejich dosažení jsou takzvané akční plány, které až uvádí, co se bude 

konkrétně v dané oblasti dít. Akční plány jsou rozděleny do ročních etap – příprava návrhů, 

zpracování návrhů pro jednotlivé kraje, projednání a podpora při naplňování, 

vyhodnocování, přípravě a aktualizaci. Každý rok ke konci května je vládě předkládána 

aktualizace akčního plánu.  

Konkrétní oblasti pomoci programu Restart na Mostecku 

Restart funguje tak, že nemění zákony, ale jednotlivá města či neziskové instituce mohou 

žádat o finanční podporu a to v různých oblastech: 

• enormní zadluženost a vzdělávání dětí z vyloučených lokalit, 
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• řešit má mimo jiné i chátrající a nevyužívané objekty, které jsou centrem sociálních 

problémů /Již byly zbourány panelové domy v Chanově, Bečově a Obrnicích/, 

• zkvalitnění prostředí – nová parkoviště, hřiště, zatravnění, stavba cyklostezek, 

revitalizace vodních ploch, 

• řešení ekologických škod spojených s těžbou, 

• revitalizace krušných hor – obnova lesů, odsíření, výsadba a podpora cestovního 

ruchu, 

• řešení tzv. brownfieldů, čili zanedbaných nemovitostí, které jsou pozůstatkem 

průmyslové či zemědělské aktivity a vytvářením nových využití pro tyto stavby, 

• vzdělávání a výzkum, 

- podpora vysokých škol v regionu – např. UJEP stavba Fakulty zdravotních 

studií, 

- podpora technických učení, 

• podpora cestovního ruchu [29]. 

Kdo může čerpat prostředky 

• Zejména města, obce, univerzity a v omezené míře i soukromé firmy.  

• Peníze rozdělují výlučně ministerstva na základě posouzení hodnotící komise [29]. 

Negativní názory na program Restart 

• Uvádí např. Zbyněk Linhart, senátor za Děčínsko a program Restart je nazván 

dokonce chimérou [30]. 

• Informace jsou velmi obecné, nekonkrétní. Konkrétně se často zmiňuje např. oprava 

nádraží Děčín východ, testování autonomních vozidel v Ústí nad Labem a stavba 

nového testovacího polygonu.  

• Podezřívají, že jedny peníze vyčleněné na program jsou vykazovány dvakrát. Jednou 

jako položku investic v rámci běžného rozpočtu (či prostřednictvím již fungujících 

programů např. OPZ, OPŽP, SFDI…) a podruhé jako investici v rámci Restartu. 

Nemá tedy jít o prostředky navíc, které by byly určeny pro postižené regiony, ale 

fiktivní částku, která je součtem z již existujících operačních programů [30]. Na 

oficiálních stránkách projektu je informace, proč je potřeba právě programu Restart 

a proč jednotlivé regiony nemohou o prostředky z evropských fondů a dalších 

dotačních titulů žádat samy. Tyto fondy prý „dokážou jen částečně reagovat na 

specifické problémy strukturálně postižených regionů“ [29]. Dále je uvedeno, že i 

kdyby byly regiony schopné čerpat dostatek prostředků samy, nebylo by to vhodné 

vzhledem k chybějícímu konceptu rozvoje a vzájemné koordinace.  

• Peníze určené na investice a konkrétní projekty skončí u úředníků a konzultačních 

firem.  
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4  VYBRANÁ NEZISKOVÁ ORGANIZACE A JEJÍ FINANCOVÁNÍ 

V předchozích kapitolách jsem se teoreticky zabývala oblastmi postiženými těžbou, 

možnostmi pomoci a organizacemi, které se touto pomocí zabývají. Nyní se na situaci 

podívám prakticky z pohledu organizace, která se aktivně podílí při řešení problémů na 

Mostecku.  

Mnou vybraná organizace je Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě (dále jen 

Diakonie Most). Tuto organizaci jsem si zvolila především z toho důvodu, že v této firmě 

pracuji na pozici ekonoma. Mám tedy přehled o finančním zdraví organizace, finančních i 

nefinančních zdrojích (a náročnosti jejich získávání) a mohu celkem objektivně posoudit 

klady i zápory financování organizace prostřednictvím dotací v rámci vyrovnávací platby. 

Diakonie Most je sice samostatná organizace s vlastním IČ, s vlastním vedením, ale jejím 

zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická skrze Diakonii ČCE. Pro přiblížení nyní 

stručně popíši. 

4.1 Představení Diakonie ČCE 

Schéma níže zobrazuje vztahy mezi jednotlivými organizačními jednotkami. Diakonie Most 

je jedním ze středisek, která provozují rozličná zařízení, zejména v oblasti sociálních služeb. 

V rámci Ústeckého kraje působí celkem tři střediska: Diakonie Krabčice, Litoměřice a Most. 

V dalším, těžbou zasaženém kraji, kraji Karlovarském působí pouze Mateřská škola 

Diakonie ČCE Cheb. Ve druhé znevýhodněné oblasti tj. v Moravskoslezském kraji působí 

střediska Diakonie Rýmařov, Ostrava a Škola Ostrava. 

 

 

Obr. č. 11: Organizační schéma Diakonie ČCE 

Zdroj: Vlastní tvorba 
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Dále jen o Diakonii v kostce. Diakonie vznikla v roce 1989, navazuje na předválečnou 

Českou Diakonii. Zřizovatelem je Českobratrská církev evangelická, z níž vychází starost o 

potřebné, nemocné a slabé, jako výraz křesťanské lásky k bližnímu svému. Farní sbory pro 

křesťanskou službu vyhledávají vhodné lokality a pracovníky. Vznikají tak různě 

specializovaná pracoviště (střediska), která tvoří Diakonii ČCE. V současné době je 

Diakonie ČCE druhou největší nestátní organizací, která v ČR poskytuje sociální služby. 

Provozuje přes 130 jednotlivých zařízení (služeb) a zaměstnává přes 2 tisíce zaměstnanců. 

Na mezinárodní úrovni je součástí Eurodiakonie, tudíž se se středisky Diakonie nesetkáváme 

pouze v tuzemsku, ale i v dalších dvaceti zemích. 

Kromě středisek a škol vznikly ještě dvě obslužné organizace. První je Diakonická servisní 

agentura (DSA). Jelikož většina středisek Diakonie má obdobné požadavky na provoz, 

vyplatí se některé činnosti zajišťovat centrálně, přičemž DSA tyto služby následně poskytuje 

střediskům. Fungují tak například centrálně uzavírané smlouvy na pojištění, energie a 

telefony.  

Z obdobného důvodu vznikla i druhá obslužná organizace, jíž je Diakonická akademie. 

Jelikož střediska Diakonie v převážné míře poskytují sociální služby a zaměstnávají tudíž 

sociální pracovníky, vzniká značná poptávka po povinném každoročním vzdělávání, které 

musí pracovníci podstoupit na základě požadavku Zákona o sociálních službách. Diakonická 

akademie tedy umožňuje pořádat centrálně mnoho kurzů zaměřených zejména na sociální 

oblasti, čímž dovede jednak zajistit pro všechna střediska stejnou kvalitu, ale také výhodnější 

ceny. 

4.2 Diakonie Most 

V úvodních částech práce jsem popisovala strasti, kterými si region Mostecka prošel a 

výsledky tohoto vývoje. Nebyla tedy náhoda, že jedno z diakonických středisek vzniklo 

právě v Mostě. Vznik střediska a jeho programů přímo reaguje na situaci v oblasti Mostu a 

Litvínova. V přímé souvislosti s těžbou sice žádný z programů Diakonie Most nefunguje, 

ale řeší sociální situaci lidí, kteří se dostali do nepříznivé sociální situace z důvodů, které 

jsem popisovala v předchozích kapitolách.  

4.2.1 Historie Diakonie Most 

Historickým předchůdcem střediska Diakonie Most bylo Kooperační fórum Most. Zabývalo 

se především pořádáním seminářů a podporou rozvoje občanské společnosti. 

Středisko tak, jak ho známe nyní, vzniklo 20. června 2000 pod názvem Diakonie ČCE – 

Středisko ekonomicko-sociálních aktivit Most (Diakonie ČCE – SESA). Provozování první 

sociální služby bylo započato, ale až v roce 2001 a od roku 2003 už provozuje výhradně 

sociální služby.  

21. 08. 2003 bylo zapsáno do Rejstříku evidovaných právnických osob Ministerstva kultury 

pod číslem 9-275/2003-13586. Právě v tomto rejstříku jsou evidovány církevní právnické 

osoby, jíž Diakonie Most je.  

Hlavním orgánem Střediska je Správní rada složená ze tří lidí, předseda Správní rady je 

ředitel/ka organizace. Kontrolním orgánem je Dozorčí rada složená z pěti lidí. V následující 

tabulce přehledně uvádím přehled jednotlivých služeb Střediska od jeho založení do 

současnosti. 
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Tab. č. 10: Vývoj poskytovaných sociálních služeb a programů Diakonie ČCE 

Období Název Náplň činnosti 

2001  

-  

2006 

Mezinárodní centrum setkávání Poskytování poradenství cizincům a pomoc 

uprchlíkům. Jeho funkci později převezme 

občanská poradna. 

2001  

- 

současnost 

Azylový dům pro ženy a matky 

s dětmi v tísni Most 

Pobytová sociální služba pro dospělé ženy 

s nezaopatřenými dětmi, které jsou bez přístřeší. 

2004  

- 

současnost 

Občanská poradna Most Ambulantní sociální služba – odborné sociální 

poradenství. Pomocí poradců pomáhá řešit 

problémy lidí, kteří si je nedovedou bez odborné 

rady vyřešit sami. 

2005  

- 

současnost 

Sociální práce v ohrožených 

rodinách Most* 

Jedná se o terénní sociální služby – sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Sociální 

pracovnice pravidelně dochází do sociálně 

slabých rodin a pomáhají jim zajistit funkčnost 

rodiny. 

2006  

-  

2006 

Aktivizační dílna Most Jednalo se o samostatný projekt, který byl téhož 

roku ukončen.  

2009  

- 

současnost 

Dobrovolnické centrum Most Nejedná se o sociální službu. Dobrovolnické 

centrum zprostředkovává dobrovolníky pro 

ostatní programy nebo do jiných sociálně 

zaměřených organizací. 

2015  

- 

současnost 

Doprovázení pěstounských rodin Opět se nejedná o sociální službu. Služba 

podporuje pěstouny v řádné výchově a péči o 

svěřené děti.  

2017  

- 

současnost 

Občanská poradna a Sociální 

práce v ohrožených rodinách 

Litvínov 

Dvě již existující sociální služby rozšířené na 

další lokalitu trpící sociálními problémy. 

Zdroj: vlastní tvorba 

*pozn. Dřívější název Terénní sociální práce v ohrožených rodinách Most 

 

Z předchozí tabulky je patrné, že počet programů Střediska se neustále zvyšuje. V současné 

době Středisko provozuje programy: 

• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most (dále AD) 

• Občanská poradna Most a Litvínov (dále OP)  

• Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov (dále SP) 

• Doprovázení pěstounských rodin (dále DP) 

• Dobrovolnické centrum Most (dále DC) 
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4.2.2 Jak konkrétně služby Diakonie Most pomáhají v postiženém regionu 

Diakonie Most si klade jako základní požadavek u svých služeb „nepřepečovávat“ své 

klienty. V praxi to pak znamená, že sociální pracovníci pomáhají klientům s jejich problémy, 

ale neřeší je za ně. Nejdůležitější je, aby klient po zotavení z krizové situace se dovedl o sebe 

sám postarat a už se do této situace znovu nedostal.  

4.2.2.1 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most (dále AD) 

Azylový dům, jak již název napovídá, umožňuje ubytování ženám a matkám s dětmi bez 

přístřeší. Toto ale není jeho jediný účel. Kromě poskytnutí střechy nad hlavou nabízí i pomoc 

sociálních pracovníků, kteří se snaží klientky postavit na vlastní nohy, čili se snaží o řešení 

příčin problémů, nikoli hašení jejich následků. Jedná se typicky o pomoc při shánění bydlení, 

řešení dluhů či shánění práce. Pokud jsou v problémové situaci rodiče, zpravidla se do 

problémů dostávají i jejich děti. Právě pro tyto případy nabízí AD nejen možnost využití 

svých sociálních pracovníků, ale i po opuštění služby možnost spolupracovat s ostatními 

programy Diakonie Most. AD nabízí celkem 54 lůžek.  

V následujícím grafu uvádím vývoj počtu klientek (děti klientek nejsou v grafu započítány) 

v letech 2013 až 2017. V roce 2014 je zřetelný nárůst počtu klientek oproti roku 2013, který 

byl dán zvýšením kapacity AD následkem rekonstrukce.  

 

 

Obr. č. 12: Počet klientek AD 2013 - 2017 

Zdroj: Data Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni Most 

4.2.2.2 Občanská poradna Most a Litvínov (dále OP)  

Jak bylo uvedeno Ústecký kraj, potažmo Mostecko se řadí k oblastem s největší 

nezaměstnaností, největším počtem exekucí, nízkou vzdělaností. Tyto faktory dohromady 

vedou k tomu, že číslo jedna je v OP řešení exekucí, konkrétně sepisování tzv. „osobních 

bankrotů“. Pro úplnost uvedu, že OP získala v roce 2018 akreditaci od Ministerstva 

spravedlnosti na podávání žádostí o úpadek. Dalším častým tématem jsou pracovněprávní 
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vztahy. Typickými dotazy jsou pak dotazy týkající se například odůvodněnosti propuštění, 

nesrovnalosti ve mzdě či práva a povinnosti zaměstnavatelů.  

U OP bych ráda ještě uvedla několik údajů týkající se počtu klientů a problematiky, kterou 

řeší. V následující tabulce je vidět, kolik měla poradna za roky 2015 až 2017 kontaktů. Je 

vidět, že celkový počet je každý rok přibližně stejný, tj. lehce přes 1 200 kontaktů ročně. 

Hodnota je přibližně stejná každý rok, jelikož je dána kapacitou poradny a jejích pracovnic, 

která je pravidelně využitá na maximum.  

Tab. č. 11: Počet kontaktů OP dle období a problematiky 

Problematika 2015 2016 2017 Celkem 

Sociálně právní pomoc 52 8 2 62 

Dluhy a exekuce 629 664 762 2055 

Pracovně právní vztahy 38 45 54 137 

Nájemní vztahy a bydlení 57 62 56 175 

Občanské soudní řízení 264 105 25 394 

Rodinné a partnerské vztahy 79 226 174 479 

Majetkoprávní vztahy 64 61 52 177 

Ochrana spotřebitele 20 10 17 47 

Zdravotnictví a pojištění 2 5 0 7 

Jiný 17 82 116 215 

Počet kontaktů celkem 1222 1268 1258 3748 

Zdroj: Občanská poradna Most 

 

Na následujícím grafu, který vychází z předchozí tabulky, se projevuje to, o čem jsem psala 

již v předchozích kapitolách. Tím je skutečnost, že v oblasti Mostecka je jedna z největších 

koncentrací exekucí v celé republice, což se projevuje i na struktuře klientů OP. Z grafu je 

patrné, že celých 55 % ze všech kontaktů se týkalo dluhů a exekucí, čili 2 055 lidí 

kontaktovalo poradnu během tří let s těmito problémy.  Jedním z nejčastějších řešení 

problémů s dluhy a exekucemi bývá, kromě tvorby splátkových kalendářů, sepisování tzv. 

osobních bankrotů, čili oddlužení. To má pomoci předluženým klientům zejména tím, že po 

vyhlášení bankrotu již nenarůstá dlužná částka nezvladatelnou rychlostí díky úrokům 

z prodlení a dalším poplatkům. Z vlastních zkušeností ovšem mohu konstatovat, že existuje 

i početná skupina z řad klientů, která se snaží na osobním bankrotu prakticky vydělat, nebo 

minimálně obejít svoji povinnost uhradit své dluhy.  



 Andrea Turková: Rozšiřování sociálních služeb v regionech postižených těžbou 

2018  46 

 

 

Obr. č. 13: Problematika řešená v OP v letech 2015 - 2017  

Zdroj: Údaje Občanské poradny Most 

4.2.2.3 Sociální práce v ohrožených rodinách Most a Litvínov (dále SP) 

Stejně jako v AD je posláním SP snaha postavit klienty zpět na vlastní nohy. V tomto případě 

jsou cílovou skupinou rodiny s dětmi, které se dostaly do nepříznivé sociální situace a 

zpravidla hrozí odebrání dětí. Sociální pracovníci SP pravidelně do těchto rodin dochází a 

pomáhají klientům s jejich problémy. Snaží se tak předcházet odebrání dětí z rodiny a 

umístění do dětských domovů. Každá ze čtyř pracovnic má maximální kapacitu 8 rodin, se 

kterými jsou v pravidelném kontaktu. V současné době je navázána spolupráce s 21 

rodinami, které mají dohromady 55 dětí. 

4.2.2.4 Doprovázení pěstounských rodin (dále DP) 

DP není registrovanou sociální službou, na rozdíl od předchozích programů. Nabízí svým 

klientům jakési doprovodné služby pěstounskou péčí. Mezi ně patří řešení jednak problémů 

souvisejících s pěstounskou péčí, ale i s výchovou samotnou a řešením dalších problémů, 

například s bydlením, dluhy atd. DP také přímo organizuje či zprostředkovává povinná 

vzdělávání pěstounů, respitní (odlehčovací) pobyty a výlety. V současné době má program 

DP na starosti přibližně 33 pěstounských rodin.  

4.2.2.5 Dobrovolnické centrum Most (dále DC) 

DC také není registrovaná sociální služba. V občanské společnosti se nalézá mnoho lidí, 

kteří jsou ochotni bez nároku na honorář obětovat část svého volného času ve prospěch 

jiných lidí, zpravidla nějak sociálně znevýhodněných. DC vyhledává tyto lidi a umisťuje je 

do organizací, kde je jejich dobrovolnická práce zapotřebí. Například do dětských domovů, 
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domovů důchodců. V současné době (2018) zajišťuje DC servis přibližně 90 

dobrovolníkům, kteří pracují v 15 přijímacích organizacích.  

4.2.3 Financování Diakonie Most  

4.2.3.1 Vícezdrojové financování 

Základem pro fungování jakékoli organizace je zajištění finančních prostředků pro její chod. 

Právě financováním se zabývám, protože je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují rozvoj 

a rozšiřování sociálních služeb. V následující kapitole tedy přiblížím, jakým způsobem je 

Diakonie Most financována a jaký má tento systém financování dopad na její fungování. 

Organizace poskytující sociální služby (zejména neziskové organizace) mají jiné postavení 

než klasické podnikatelské subjekty. Jak již bylo zmíněno dříve, jedná se většinou o 

neziskové organizace, jejichž provoz musí být dotován, jelikož pro klasické podnikatelské 

subjekty nejsou lukrativní. Financování Diakonie Most je vícezdrojové, což znamená, že ke 

svému provozu využívá více zdrojů. Nejdůležitějším zdrojem financí jsou dotace od různých 

úrovní státní správy. Ne všechny služby mohou však být financovány dotací. Konkrétně 

program Doprovázení pěstounských rodin je financován na základě státního příspěvku na 

výkon pěstounské péče.  

Tab. č. 12: Přehled služeb a zdroje jejich financování 

Program Zdroje financování 

AD • MPSV – velký dotační program 

• Kraj – malý dotační program 

• Dotace města Most 

• Platby klientek 

• Dary 

OP • MPSV – velký dotační program 

• Kraj – malý dotační program 

• Dotace měst Most a Litvínov 

• Platby klientů za kopírování 

• Dary 

SP • MPSV – velký dotační program 

• Kraj – malý dotační program 

• Dotace měst Most a Litvínov 

• Dary 

DP • Příspěvky na výkon pěstounské péče 

• Dary 

DC • Dotace MV 

• Dotace města Most 

• Dary 

Zdroj: vlastní tvorba 

Pozn.: MPSV = je interní zkratka v Diakonii Most pro velký dotační titul; Používáno od dob, kdy finance 

z MPSV ještě nepřerozděloval Ústecký kraj. 
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4.2.3.2 Jednotlivé zdroje financování Diakonie Most 

• MPSV – „velký dotační program“  

Jedná se o prostředky MPSV poskytnuté na podporu sociálních služeb, které Ústecký 

kraj přerozděluje mezi jednotlivé poskytovatele, kteří jsou zařazeni v Síti sociálních 

služeb. Pro většinu sociálních služeb představuje zásadní zdroj financování. 

Prostředky jsou získávány v souladu s § 101a zákona č. 108/2005 Sb., o sociálních 

službách. Vždy jde o neinvestiční typ dotace, kterou lze využít na provoz, ovšem na 

základě schváleného rozpočtu. Příjemce dotace je povinen se řídit podmínkami 

stanovenými smlouvou a metodikou. V metodice jsou uvedeny i neuznatelné 

náklady, které nesmí organizace z dotace hradit, například reprezentaci, pohoštění či 

členské příspěvky.  

• Kraj – „malý dotační program“ 

Kromě prostředků z ministerstva dotuje sociální služby i Ústecký kraj přímo. Většina 

podmínek je podobná, jako při financování z MPSV, kromě výše dotace, která ovšem 

rozhodně nekryje náklady v takové výši, jako ta ministerská.  

• MV – dotace Ministerstva vnitra 

Tato dotace finančně přispívá výhradně v programu Dobrovolnické centrum, které 

ale není sociální službou. Záměrně uvádím, že přispívá, jelikož obvykle poskytovaná 

roční výše by nepokryla ani dva měsíce chodu programu. 

• Dotace měst Most a Litvínov 

Města Most a Litvínov svými dotačními programy také podporují sociální služby na 

svém území. Poskytování sociálních služeb je ve městě Most upraveno na základě 

komunitního plánu, o kterém jsem se již zmiňovala v předchozích kapitolách.  

• Platby klientů 

Platby klientů představují spolu s tržbami z prodeje služeb jeden z mála vlastních 

zdrojů. Jinými slovy, při hrazení nákladů z těchto zdrojů nemusí organizace nikomu 

obhajovat, na co dané peníze využila. Výnosy se proto často používají na hrazení 

neuznatelných nákladů z dotací, typicky drobné občerstvení.  

• Dary 

Účetně není příliš velký rozdíl mezi darem a dotací, v praxi však několik rozdílů lze 

nalézt. Především dary od orgánů státní správy (města, obce, kraje, státní rozpočet) 

se nazývají dotace. Jsou charakteristické tím, že donátor si může jasně stanovit 

pravidla pro čerpání dotací, tj. na co lze prostředky použít a na co ne. I dary mohou 

být účelové, například od různých nadací či nadačních fondů, ale mohou být i 

neúčelové, čili organizace je může použít na cokoli. Typicky se jedná o drobné dárce 

fyzické osoby.  

• Příspěvek na výkon pěstounské péče 

Příspěvek je naprosto specifickým zdrojem financování. Je vázán na uzavření 

dohody o výkonu pěstounské péče a činí 48 000 Kč ročně za jednu rodinu. Tyto 

prostředky jsou využívány výlučně na příspěvky pěstounům (respitní péče), na 

povinné vzdělávání a zajištění chodu programu. Na rozdíl od dotací má jednu 

nespornou výhodu, nemusí totiž být vyčerpán v daném roce, což znamená, že 

neutracené finanční prostředky lze využít jako finanční polštář na přelomu období. 

V následujících dvou grafech je vidět poměr jednotlivých zdrojů financování. V prvním 

grafu zobrazuje poměr za celou organizaci, čili za registrované sociální služby a i za další 

programy. V největší míře je zdrojem financování dotace MPSV (čili „velký dotační 

program“). Ve výši 9 % byl zastoupen příspěvek na výkon pěstounské péče, který se ale týká 
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výhradně programu Doprovázení pěstounů, jež není registrovanou sociální službou. Třetí 

největší podíl měly dotace města (konkrétně měst Most a Litvínov) a 7% podíl obstaraly 

platby klientů (zejména klientek AD). U plateb klientek AD musím upozornit na jejich 

špatnou vymahatelnost. Jelikož AD pracuje se sociálně slabými klientkami, pohybuje se 

podíl skutečně uhrazených plateb na celkovém předpisu nájemného v přibližné výši 74 % 

(2017). Neuhrazené pohledávky jsou zpětně po obeslání klientek výzvami k úhradě dluhů 

odepisovány, jelikož jejich vymáhání by bylo nerentabilní (sociálně slabé klientky po 

opuštění AD již zpravidla nelze dohledat). Pouze za rok 2017 činila neuhrazená část nájmu 

227 tis. Kč.  

 

Obr. č. 14: Poměr jednotlivých zdrojů Diakonie Most 2017  

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 

 

Druhý graf zobrazuje podíl jednotlivých zdrojů jen u sociálních služeb. V tomto případě 

dotace MPSV pokrývají 79 % z celkových zdrojů. Dále jsou výrazné i zdroje od měst Most 

a Litvínov a platby klientů. 
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Obr. č. 15: Poměr jednotlivých zdrojů Diakonie Most jen u sociálních služeb 2017  

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 

 

Z pohledu financování je i zajímavým ukazatelem poměr mezi požadovanou výší dotace a 

skutečně přiznanou. Do grafů jsem zpracovala požadované a přiznané výše dotací u třech 

nejvýznamnějších donátorů, čili MPSV, Kraje a města Most. Z grafů je jasně patrné, že 

• žádná z dotací nebyla v žádném roce plně podpořena, 

• objem požadovaných dotací je rok od roku vyšší v souvislosti s tím, jak se rozvíjí a 

roste organizace, 

• v případě dotace MPSV v prvních sledovaných letech nebyl rozdíl v požádané a 

potvrzené dotaci tak patrný, ale v pozdějších letech se tento rozdíl začal zvětšovat, 

• v případě dotace Kraje požadovaná výše dotace ve většině let několikrát překračuje 

výši přidělené (zejména je to patrné v letech 2012, 2013 a v požadavku na rok 2018) 

• v případě dotace města Most je v posledních čtyřech letech přibližně konstantní, ale 

nereflektuje zvyšující se požadavky.  

Poslední z grafů pak nezobrazuje požádané a přidělené dotace v absolutních hodnotách, ale 

zobrazuje chybějící procentní rozdíl ve stejném období u sledovaných dotací.  

Chtěla bych ještě upozornit, že v roce 2013 je zřetelný pokles u všech donátorů, který je 

způsoben tím, že v daném období byl AD financován jiným zdrojem financování – veřejnou 

zakázkou. Výpadek u dotace Kraj v roce 2015 byl způsoben tím, že o dotaci nebylo 

požádáno v daném roce vůbec. Nicméně v posledních letech je u všech významných dotací 

patrný snižující se poměr přiznané dotace vzhledem k podané žádosti. U nejdůležitější 

dotace MPSV lze tento klesající trend sledovat již od roku 2014, což je pro financování 

organizace alarmující.  
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Obr. č. 16: Vývoj dotace MPSV 2010 - 2018  

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 

 

 

Obr. č. 17: Vývoj dotace Kraj 2010 - 2018  

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 
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Obr. č. 18: Vývoj dotace Most 2010 - 2018  

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 

 

 

Obr. č. 19: Vývoj podílu přiznané dotace 2010 - 2018  

Pozn. Kraj v roce 2015 – o dotaci nebylo požádáno 

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 
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4.2.3.3 Příklad financování prostřednictví „velkého dotačního programu“ 

V teoretické části práce jsem se v kapitole zabývající se poskytováním dotací na sociální 

služby zmiňovala o síti sociálních služeb a financování prostřednictvím vyrovnávací platby. 

V teorii měla přinést vyrovnávací platba efektivní způsob financování, který měl 

organizacím zajistit především jistotu, že jejich náklady by měly být dorovnány tzv. „na 

nulu“. Z předchozích grafů je však patrné, že celkový podíl přiznaných dotací oproti 

požadovaným se snižuje. To však není jediný problém financování sociálních služeb. Jako 

příklad uvedu financování sociálních služeb prostřednictvím „velkého dotačního programu“ 

(MPSV) v roce 2017. Myslím, že právě tento příklad by měl ukázat, jak je současný systém 

vyrovnávacích plateb vstřícný vůči finanční stabilitě organizací. Dá se říci, že rok 2017 byl 

z hlediska financování extrémní, nicméně podobné problémy s financováním řeší Diakonie 

Most (ale i ostatní střediska) již od svého založení.   

V následujícím příkladu se zaměřím na tzv. velký dotační titul, který představuje prostředky 

poskytnuté MPSV, jež jsou přerozděleny Ústeckým krajem a mají zajistit chod sociálních 

služeb zařazených do sítě sociálních služeb. Ráda bych podotkla, že tím, že služby jsou 

zařazeny do Sítě sociálních služeb a mají od Ústeckého kraje Pověření k výkonu sociálních 

služeb, stává se Ústecký kraj objednatelem těchto služeb. Z tohoto titulu je jeho starostí, aby 

služby, které si objednal, také dostatečně podpořil tak, aby přežily. Ještě bych chtěla 

podotknout, že na rok 2017 bylo podpořeno i velké množství nově zařazených sociálních 

služeb, které byly ve velké míře podpořeny v plné požadované výši. Kraj však skutečnost 

vzniku těchto nových služeb podcenil a na stávající služby nezbylo potřebné množství 

financí.  

Dále bych chtěla podotknout, že financování z velkého dotačního titulu představuje pro 

některé služby prakticky jediný zdroj příjmů, pokud nemají platby od klientů. Z toho plyne, 

že výše přidělené dotace na daný rok je pro přežití konkrétní služby naprosto klíčová. 

Následující tabulky zobrazují průběh velkého dotačního programu v roce 2017. Vše však 

začíná v předchozím roce, tj. roce 2016 žádostí o dotaci. Výše požadované dotace je dána 

plánovaným rozpočtem na příští období. V případě Diakonie je rozpočet stanovován na 

základě nákladů loňského roku. Údaje jsou pak upraveny o všechny očekávané změny, 

například změny počtu pracovníků, růst cen energií, nájmů… Režijní náklady, které nelze 

přiřadit přímo k jednotlivým programům (např. pojištění majetku, mzdy pracovníků 

správního úseku), jsou rozpočítány na daný rok procentem. Procenta jsou každý rok 

vyhlášena prostřednictvím Rozhodnutí ředitele, na základě propočtů.  

4.2.3.4 Průběh dotačního financování a jeho úskalí 

Jak je patrné z tabulky, v roce 2016 bylo žádáno o dotaci v celkové výši 10 637 tis. Kč. Dne 

24. dubna 2017 bylo rozhodnuto na Ústeckém kraji, jaká výše bude jednotlivým službám 

pro daný rok poukázána. Již v tomto případě vzniká první zásadní problém při financování 

sociálních služeb. Poskytnuté dotace jsou totiž vždy přiděleny na období od 1.1 do 31.12 

příslušného roku, což znamená, že do konce roku musí být všechny peníze utraceny, jinak 

je z dané dotace nelze uplatnit. Problém pak tkví v tom, že o dotacích na daný rok rozhoduje 

Ústecký kraj většinou v březnu až dubnu daného roku. Organizace tak nejenže v prvních 

měsících roku neví, kolik na svoji činnost dostane, ale také nemá samotné finanční 

prostředky na provoz, protože dotace je odeslána na účet příjemce až po schválení dotace. 

Pro nové služby může být tento problém fatální, jelikož služba musí mít v těchto měsících 

finanční rezervu na hrazení provozních nákladů typu mzdy, nájem, energie, nebo si musí 
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půjčit u bankovního ústavu, což může být zejména u organizací bez historie problém. 

V případě Diakonie Most byl tento problém v minulých letech řešen půjčkami od ústředí a 

v roce 2017 bylo využito jednak finanční rezervy z minulých let a dočasným využitím 

prostředků z jiného programu Střediska.  

Tab. č. 13: Průběh financování MPSV 2017 

 29. 11. 2016 24. 04. 2017 17. 08. 2017 
 

Služba Požadavek       Skutečnost Snížení Celkem 

AD 4 229 200 Kč  2 353 800 Kč  
 

2 353 800 Kč  

OP 3 740 600 Kč  2 072 600 Kč  - 657 900 Kč  1 414 700 Kč  

SP 2 667 500 Kč  1 824 400 Kč  - 407 400 Kč  1 417 000 Kč  

Celkem 10 637 300 Kč  6 250 800 Kč  - 1 065 300 Kč  5 185 500 Kč  

  

11. 09. 2017 23. 10. 2017 11. 12. 2017 

 

Služba Dofinan. 1 Mimořádné Dofinan. 2 Celkem 

AD 283 400 Kč  334 100 Kč  442 300 Kč  4 707 600 Kč  

OP 267 400 Kč  254 000 Kč  744 200 Kč  2 829 400 Kč  

SP 324 500 Kč  195 800 Kč  396 300 Kč  2 834 000 Kč  

Celkem 875 300 Kč  783 900 Kč  1 582 800 Kč  10 371 000 Kč  

Zdroj: vlastní tvorba 

 

V dubnu 2017 byla schválena krajem dotace ve výši 6 250 tisíc Kč, což představovalo jen 

58 % požadované částky. Z hlediska finančního řízení byl toto průšvih, jelikož pokud by tato 

částka byla konečnou, pak by služby byly neudržitelné. Další špatná zpráva přišla ještě 

v srpnu, kdy byla schválená dotace ještě snížena díky neschválení navýšení kapacity služeb 

OP a SP v Litvínově. Ve výsledku tedy přidělená dotace představovala sotva polovinu 

žádané částky, což je v srpnu dosti alarmující situace, jelikož zbývající finance v příslušném 

období již nestačily ani na ukončení provozu služeb. Situace však byla obdobná i v dalších 

střediscích Diakonie v ÚK, například mnohem většímu středisku Litoměřice v té době 

chybělo v rozpočtu přes 8 milionů Kč. Z tohoto důvodu fungovala organizace již od začátku 

roku v krizovém režimu, čili byly eliminovány všechny náklady, zejména mzdové. 

Problémem však byly fixní náklady (například za nájem a energie), které snížit nešlo.  
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Obr. č. 20: Podíl přidělené dotace a nedofinancovaného podílu  

 

Vedení Diakonie Most tak nezbývalo nic jiného, než žádat o dofinancování a urgovat 

Ústecký kraj o další prostředky. Toto se nakonec povedlo a v září byly sociální služby 

Diakonie Most dofinancovány částkou 875 tis. Kč, v říjnu 784 tis. Kč a v prosinci 1 583 tis. 

Kč. Na první pohled by se mohlo zdát, že vše zdárně skončilo, organizace byla 

dofinancována. Na druhý pohled však tato dofinancování, zejména s blížícím se koncem 

roku, přináší další komplikace. Jak jsem již uváděla dříve, dotace je třeba vyčerpat vždy 

k 31. 12. daného roku. Na následujícím grafu je vidět průběh nákladů v jednotlivých 

měsících roku 2017, kdy v prvních měsících jsou vidět dopady krizového rozpočtu. 

 

 

Obr. č. 21: Náklady organizace 2017 

Zdroj: Účetnictví Diakonie Most 2017 
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Z výše uvedeného je jasně patrné, že díky špatně nastavenému systému financování ze strany 

Ústeckého kraje, dochází ke dvěma extrémům. Na jedné straně je to maximální šetření a 

snižování mezd zaměstnancům. Snižování mezd je citlivá záležitost v jakékoli firmě, ale 

v oblasti sociálních služeb, kde jsou mzdy nižší, než ve většině odvětví, je to velice závažný 

problém, který způsobuje, že kvalifikovaní pracovníci ze sociálních služeb odchází.  

Na druhé straně ke konci roku došlo k druhému paradoxu. Organizace, která má na svém 

správním úseku tři zaměstnance musí čtrnáct dní před Vánoci a koncem roku vymýšlet, jak 

utratit 1,5 milionu Kč, který najednou přijde a který se musí do konce roku utratit.  

• Za prvé, tato situace vyvolává neefektivní nakupování a utrácení za věci či služby, 

které nejsou nutně potřebné.  

• Za druhé vracení přebytečné části dotace také není příliš vhodné, jelikož z pohledu 

donátora přeplatek „mezi řádky“ znamená, že organizace má peněz dost a příští rok 

ji nemusí podpořit vůbec.  

• Za třetí, dofinancování je sice příjemné, ale není ze zákona nebo z jakéhokoli jiného 

titulu vymahatelné. To znamená, že Diakonie Most mohla na počátku roku získat 

zmíněných snížených pět milionů a poté vůbec nic. 

• Za čtvrté, na počátku roku organizace neví, kolik či zda dostane (dozví se to zpravidla 

až koncem dubna) ale hradit své náklady musí.  

Čtyři předešlé body způsobují v Ústeckém kraji extrémní finanční nestabilitu a nejistotu 

v sociálních službách. Vedení těchto organizací tak stojí každoročně (byť 2017 byl 

extrémním rokem) před existenčními problémy, což je nezáviděníhodná pozice. Problémy 

se přesouvají i na zaměstnance těchto firem a z těchto důvodů často opouští sféru sociálních 

služeb.  

Částečně za to může systém vyrovnávacích plateb, který byl zaveden v roce 2015. 

Teoreticky by měl fungovat dobře a teoreticky by měly organizace poskytující sociální 

služby mít vždy jistotu, že tu část rozpočtu, kterou nepokryjí jejich vlastní zdroje, pokryje 

dotace od toho, kdo si jejich služby objednává, čili kraj. V praxi však přichází na řadu termín 

„optimální výše dotace“. Tu vypočítává kraj na základě všech výnosů předchozího roku a 

používá je tedy jako základ pro výpočet dotace na rok příští. Bohužel už nezohledňuje 

mimořádné zdroje, například organizace dostane finance na nové vozidlo od nějakého 

soukromého subjektu ve výši 300 tis. Kč. Problém je ovšem v tom, že o tuto jednorázovou 

částku je ponížena dotace na provoz v příštím roce, což naprosto demotivuje organizace při 

shánění vlastních zdrojů financování. Dalším faktorem, který ovlivňuje optimální výši 

dotace, jsou náklady v místě a čase obvyklé, které mají zajistit, že organizace budou 

hospodařit efektivně. Problém však nastává v případě, kdy úředník od stolu na Ústeckém 

kraji vypočítá podle tabulek a koeficientů přibližné náklady organizace, kterou často nikdy 

ani neviděl a podle toho jí přisoudí optimální výši dotace. Tím se objasňuje, proč se 

organizace poskytující sociální služby každoročně dostávají do svízelné finanční situace a 

proč byl pro Diakonii Most rok 2017 tak kritický. Z ekonomického pohledu tento systém 

financování nejen že nepodporuje stávající sociální služby, ale ani jejich rozvoj. Tímto 

nechci tvrdit, že každou sociální službu je třeba dotovat v plné výši, ale je třeba důsledněji 

posuzovat jednotlivé žádosti tak, aby chybně stanovená výše dotace neohrožovala samotnou 

existenci některých služeb. 
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5 ZÁVĚR 

V teoretických východiscích práce jsem se zabývala vývojem ústeckého regionu se 

zaměřením na vývoj těžby hnědého uhlí. Zjistila jsem, že těžba ovlivnila a doposud ovlivňuje 

celý region mnohem více, než jsem se doposud domnívala. Nejedná se totiž jen o těžbu 

samotnou, ale celý řetězec souvislostí. Data, která jsem nashromáždila především 

z Hornických ročenek a statistik ČSÚ, mi poskytla kvantifikovaný pohled na náš region. 

Výsledky mého průzkumu by se daly shrnout tak, že Ústecký kraj, společně s krajem 

Moravskoslezským jsou prakticky ve všech sledovaných oblastech nejhorší v České 

republice. V grafech a tabulkách jsem zanalyzovala a kvantifikovala problémy 

v jednotlivých kategoriích, čímž jsem splnila podpůrčí cíl této práce. Zjištěné skutečnosti 

v krátkosti shrnu. 

Ústecký kraj trpí stárnutím populace. Na grafech ČSÚ je jasně vidět stárnutí tzv. silných 

ročníků, což znamená, že jak budou tyto ročníky vymírat, bude ubývat obyvatel. Velká část 

obyvatel jsou jiné národnostní menšiny, zejména pak Slováci (a Romové z východního 

Slovenska), Poláci, Maďaři a Němci. Tito obyvatelé se na severozápad Čech dostali 

v souvislosti s vývojem Sudet. V kraji tím pádem vzniklo mnoho vyloučených lokalit 

s extrémně vysokou nezaměstnaností a nízkou vzdělaností. Nezaměstnanost v Ústeckém 

kraji, stejně jako ve zbytku republiky klesá, nicméně je zde dlouhodobě jedna z nejvyšších. 

Vše uvedené kopíruje zmíněný historický vývoj a v současné době postupného útlumu těžby 

a vyššího sledování stavu životního prostředí, vyplouvají na povrch následky tohoto vývoje. 

V posledních letech je kladen důraz na znovuobnovení Ústeckého kraje (a 

Moravskoslezského na východě Čech).  

V souvislosti s touto obnovou vzniká mnoho projektů na pomoc. V této práci jsem se 

zabývala mimo jiné i programem Restart, který pomáhá nalézt nové využití pro staré 

průmyslové objekty a prostřednictvím jeho dotačních titulů má pomáhat různými způsoby. 

Program Restart vznikl speciálně pro oblasti, kterými se v této práci zabývám, čili pro 

Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský region. Zmínila jsem též i negativní postoje vůči 

tomuto programu, které uvádí, že program využívá již existující prostředky pouze pod jiným 

názvem a jeho existence je spíše papírová. Ke kvalifikovanému posouzení však nemám 

potřebných údajů a není to ani obsahem této práce. 

Dále jsem se ještě zastavila u projektů Úřadu práce ČR, které se velkou měrou podílí na 

znovu zaměstnání nezaměstnaných. Vysoká nezaměstnanost je v Ústeckém kraji dána 

jednak početnou populací obyvatelstva žijící ve vyloučených lokalitách, která je 

zaměstnatelná jen stěží, a také nezaměstnaností způsobenou uzavíráním dolů. Z mnou 

uvedeného grafu, který čerpá z údajů Hornické ročenky, je patrné, že při srovnání s rokem 

1990 pracuje v oblasti těžby užitkových nerostů 3,6 x méně pracovníků, což přestavuje téměř 

103 tisíc pracovníků, kterým bylo potřeba nebo je potřeba nalézt nové uplatnění.  

Následně jsem se pustila do oblasti sociálních služeb, jelikož sociální služby jsou jednou 

z nejdůležitějších oblastí, které regionu a především lidem v něm pomáhají. V této kapitole 

jsem tedy popsala, že sociální služby v Ústeckém kraji nevznikají náhodně, ale že v jejich 

vzniku i fungování existuje systém, který je zaštiťován samotným krajem. Kraj tvoří tzv. Síť 

sociálních služeb, do které jsou jednotliví poskytovatelé sociálních služeb začleněni, psala 

jsem i o registraci sociálních služeb, jejich plánování a evidenci v Katalogu sociálních 

služeb. 
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V následující kapitole jsem se zaměřila na analýzu dotačních příležitostí. Oblast sociálních 

služeb je charakteristická tím, že je financována většinou vícezdrojově, přičemž hlavní podíl 

představují dotace a veřejné zakázky. Vůbec nejvíce stěžejní je takzvaný „velký dotační 

program“, což jsou prostředky každoročně uvolňované Ministerstvem práce a sociálních 

věcí ČR na podporu sociálních služeb, které jsou přiděleny jednotlivým krajům, jež tyto 

prostředky dále přerozdělují jednotlivým poskytovatelům. Kromě tohoto zdroje jsem, ale 

v rámci vícezdrojového financování popsala i „malý dotační program“ a dotační programy 

obcí.  Zabývala jsem se i tím, jaký je postup při financování prostřednictvím dotací, počínaje 

vypsáním dotačního titulu, přes podání žádosti, čerpání dotace, zvyklostmi a vyúčtováním 

dotace konče.  

Poslední kapitolou práce bylo představení financování mnou zvolené organizace, čili 

Diakonie Most a analýza jejích dotačních příležitostí, čímž jsem splnila hlavní cíl této práce. 

Nejprve jsem organizaci a její programy (nejen sociální služby) představila a objasnila její 

postavení jednak v rámci ČR, ale i v rámci ústeckého regionu. Již z toho je patrné, že 

Diakonie Most nevznikla pouhou náhodou v regionu, který trpí vysokým počtem exekucí, 

vyloučených lokalit a dalšími problémy. Z grafů a tabulek, ale i z vlastní zkušenosti, vím, že 

její služby jsou využívané většinou na úrovni plné kapacity a u některých programů např. 

Občanské poradny se musí klienti objednávat dlouho dopředu, jelikož počet pracovníků 

nestačí na jejich obsloužení. 

Po představení firmy jsem se nyní již prakticky vrátila k financování prostřednictvím 

„velkého dotačního programu“. Na jednotlivých grafech jsem ukázala zejména vývoj 

v oblasti požádaných a skutečně přiznaných dotací, a to nejen u dotace MPSV, ale  i na 

malém dotačním programu a dotaci od města Most, které patří také ke stěžejním zdrojům 

financování. V krátkosti jsem uvedla i přehled zdrojů, ze kterých jsou jednotlivé programy 

financovány. 

Poté jsem se zaměřila i na konkrétní příklad financování z roku 2017, který byl sice na jednu 

stranu extrémní, ale i tak velmi názorně představuje chaos ve financování sociálních služeb 

v Ústeckém kraji. Touto analýzou využívaných dotačních příležitostí jsem naplnila hlavní 

cíl této práce. 

Mezi má zjištění, která charakterizují financování sociálních služeb prostřednictvím dotací, 

především patří: 

• Financování registrovaných sociálních služeb z „velkého dotačního programu“ 

představuje přibližně 80 % všech prostředků. Z toho lze snadno odvodit, že na tomto 

zdroji financování jsou organizace životně závislé. Následující body pak shrnují, 

proč je práce v oblasti finančního řízení sociální služby laicky řečeno 

„dobrodružná“. 

• Organizace, která má již nějakou historii, nikdy nedostane plnou výši dotace, o 

kterou požádala. Konkrétně v roce 2017 dostaly plnou výši dotace pouze nově 

vzniklé subjekty, díky čemuž bylo méně prostředků pro stávající poskytovatele.  

• V průběhu posledních let se podíl přiznané dotace a požadované částky postupně 

snižuje. Jinými slovy, pokud by organizace žádala každý rok o stejnou částku, každý 

rok by jí byla přidělena částka nižší. U jednotlivých donátorů je podíl požádané a 

přiznané částky následující: MPSV 78,24 %, Kraj 23,34 % a město Most 46,09 %. 

• Problémy pro finanční řízení sociálních služeb představuje to, že informace o 

přiznané výši finančních prostředků na daný rok jsou kompletně známy až několik 

měsíců po začátku roku. To způsobuje, že vedení organizace nemůže náklady 
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rozvrhnout rovnoměrně a vznikají extrémní situace, kdy organizace po několik 

měsíců škrtí svůj rozpočet, snižuje mzdové náklady a propouští zaměstnance, jelikož 

(jako tomu bylo v letech 2017 a 2012) organizaci kraj přizná pouze necelých 50 % 

požadované dotace. Druhý extrémní případ vzniká ke konci roku po případném 

dofinancování, kdy musí (byť i neefektivně) vyčerpat vysoké sumy prostředků 

z dofinancování.  

• Ve výjimečných případech existuje zmíněná možnost dofinancování sociální 

služby. To může být buď plošné, nebo na základě individuálních žádostí. Jak ale 

uvádím, mělo by být pouze ve výjimečných případech a není tudíž nijak 

vymahatelné a nelze na něj spoléhat.  

• Vyrovnávací platba, která tedy měla zajistit stabilitu a finanční jistotu v sociálních 

službách, způsobuje pravý opak. Díky nelogickému výpočtu dotací na příští rok 

z roku předchozího na základě všech výnosů, jsou organizace na dotacích zcela 

nesmyslně kráceny. 

Hypotézou, kterou jsem si stanovila, bylo, že současně nastavené dotační prostředí 

neposkytuje pro neziskové organizace v Ústeckém kraji potřebou finanční stabilitu pro 

plnění jejich úkolů. Dle mého názoru na základě výše uvedených bodů mohu jednoznačně 

prohlásit, že tato hypotéza se mi potvrdila. Extrémní výkyvy ve financování a finanční 

nejistota, kterou způsobuje objednatel (a zároveň garant dostupnosti) sociálních služeb 

(zejména kraj), způsobuje, že sociální služby (minimálně ty, které provozuje Diakonie a další 

financované na základě vyrovnávací platby), se nemohou optimálně rozvíjet, když musí 

každoročně řešit existenční problémy.  

Výše uvedené má za následek i to, že práce v sociálních službách celkově není pro 

zaměstnance příliš lukrativní. Nejen, že jejich mzdy jsou dlouhodobě jedny z nejnižších (a 

to neuvádím psychickou náročnost jejich práce), ale nemají ani jistotu zaměstnání, natož 

výše jejich mzdy.  
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Celý název 

AD Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni Most 

ČCE Českobratrská církev evangelická 

ČR Česká republika 

ČSÚ Český statistický úřad 

DC Dobrovolnické centrum 

DP Doprovázení pěstounských rodin 

Kraj Ústecký kraj; v práci užívána zkratka pro "malý dotační titul" 

Most Statutární město Most; v práci užívána zkratka pro dotace od města Most 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí; v práci užívána zkratka pro "velký dotační titul" 

MV Ministerstvo vnitra; v práci užívána zkratka pro dotace od MV 

NNO Nestátní nezisková organizace 

OP Občanská poradna Most 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

OPŽP Operační program Životní prostředí 

Restart Program RE:START 

SESA Středisko ekonomicko-sociálních aktivit 

SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 

SP Sociální práce v ohrožených rodinách Most 

SS Sociální služba 

UJEP Univerzita Jana Evangelisty Purkyně 

ÚK Ústecký kraj 

ÚP Úřad práce 
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Příloha č. 1:  Údaje o exekucích v ČR v roce 2017 

Lokalita 

Počet osob v 

exekuci  

(v tis. obyvatel) 

Počet osob se  

3 a více 

exekucemi  

(v %) 

Podíl osob 

v exekuci 

(v %) 

Celkový počet 

exekucí  

(v tis.) 

Ústecký kraj 125 58 18,08 652 

Karlovarský kraj 44 54 17,45 211 

Liberecký kraj 44 59 12,13 234 

Moravskoslezský 

kraj 
112 61 10,87 609 

Plzeňský kraj 47 55 9,62 256 

Středočeský kraj 100 54 9,12 496 

Jihočeský kraj 48 58 9,01 285 

Olomoucký kraj 48 59 8,89 249 

Praha 90 54 8,35 583 

Královéhradecký 

kraj 
38 56 8,16 182 

Jihomoravský kraj 79 58 7,94 467 

Pardubický kraj 31 57 7,08 159 

Vysočina 25 58 5,77 137 

Zlínský kraj 29 58 5,74 145 

Celkem 860 - - 4 665 

Zdroj: vlastní tvorba na základě [18] 
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Příloha č. 2: Regiony s nejvíce exekucemi v severozápadních Čechách a vybrané nejzadluženější v celé 

ČR 

Oblast Podíl osob v exekuci Počet osob v exekuci 

Kraslice 22,39 2 552 

Chomutov 21,90 15 046 

Ústí nad Labem 21,85 21 857 

Most 21,58 13 806 

Bílina 21,44 4 083 

Sokolov 20,46 13 217 

AŠ 20,11 2 955 

Teplice 18,34 16 443 

Cheb 17,50 7 384 

Česká Lípa 16,11 10 364     

Děčín 16,11 10 364     

Žatec 16,01 3 654     

Karlovy Vary 14,41 10 893     

Louny 14,38 5 259      

Bruntál 14,84 11 895     

Ostrava 13,42 37 115     

Český Krumlov 12,79 6 542     

Jeseník 12,48 4 212     

Olomouc 8,26 16 282     

Zdroj: vlastní tvorba na základě [18]  
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Příloha č. 3: Počet registrovaných sociálních služeb 2018 

Druh služby Ústecký kraj Celá ČR 

Pečovatelská služba  55                    721     

Odborné sociální poradenství      79                    535     

Domovy pro seniory      40                    531     

Domovy se zvláštním režimem      36                    340     

Odlehčovací služby      24                    299     

Sociální rehabilitace      27                    284     

Denní stacionáře      19                    269     

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi      42                    259     

NZDM      41                    255     

Terénní programy      46                    222     

Osobní asistence      15                    221     

Azylové domy      28                    218     

Chráněné bydlení      25                    210     

Domovy pro osoby se zdrav. postižením      32                    204     

Sociálně terapeutické dílny      24                    157     

Sociálně aktivizační služby pro seniory      19                    152     

Centra denních služeb        4                      84     

Noclehárny      11                      78     

Nízkoprahová denní centra        7                      62     

Kontaktní centra        9                      61     

Podpora samostatného bydlení        9                      58     

Týdenní stacionáře        4                      52     

Raná péče        2                      49     

Služby následné péče        3                      43     

Krizová pomoc        3                      42     

Domovy na půl cesty        4                      39     

Telefonická krizová pomoc        2                      36     

Tlumočnické služby        6                      28     

Intervenční centra        1                      18     

Průvodcovské a předčitatelské služby        1                      16     

Terapeutické komunity        1                      15     

Tísňová péče       -                        13     

Zdroj: vlastní tvorba na základě [31] 


