
 
"Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí 
informací o celkové výši vyplacených dotací obcím s rozšířenou působností na výkon sociálně-
právní ochrany dětí (SPOD) v letech 2005 až 2012. Tuto informaci jsme žádali od Ministerstva 
práce a sociálních věcí, to však dotaci na výkon SPOD vyplácí až od roku 2013, proto nás s 
požadavkem na data za roky 2005 až 2012 odkázalo na Ministerstvo financí, které dotace v tomto 
období vyplácelo. 
 
Prosíme o vyplnění následující tabulky, která obsahuje data za roky 2013 až 2015 poskytnutá 
MPSV." 
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 V Praze dne 11.5. 2016 

 Č. j.: MF- MF-16419/2016/10-4/1100 IK 
  

Věc:  Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 

Vážený pane, 
 
 na Ministerstvo financí bylo dne 23. března 2016 doručeno Vaše podání se žádostí 
o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  
ve znění pozdějších předpisů. Žádáte o poskytnutí následujících informací: 
  
  
"Žádáme vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o 
poskytnutí informací o celkové výši vyplacených dotací obcím s rozšířenou působností na 
výkon sociálně-právní ochrany dětí (SPOD) v letech 2005 až 2012. Tuto informaci jsme 
žádali od Ministerstva práce a sociálních věcí, to však dotaci na výkon SPOD vyplácí až od 
roku 2013, proto nás s požadavkem na data za roky 2005 až 2012 odkázalo na Ministerstvo 
financí, které dotace v tomto období vyplácelo. 
 
Prosíme o vyplnění následující tabulky, která obsahuje data za roky 2013 až 2015 poskytnutá 
MPSV." 
 

 K tomu Vám povinný subjekt sděluje následující informace. Dotace obcím 
s rozšířenou působností na sociálně-právní ochranu dětí byla poskytována Ministerstvem 
financí od roku 2006. S účinností od 1. 6. 2006 byla přijata novela zákona č. 359/1999 Sb.,  
o sociálně-právní ochraně dětí (zákon č. 134/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., 
o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů), která rozšířila rozsah státní 
správy vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany obcemi s rozšířenou působností (vč. hl. 
m. Prahy). Senátním pozměňovacím návrhem (pan senátor Kubera) byl do zákona přidán § 58 
odst. 1, který upravuje úhradu přenesené působnosti v této oblasti: „Náklady vzniklé 
v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany, není-li stanoveno jinak, nese stát, …“. Na 
rozdíl od příspěvku na výkon státní správy je zde tedy stát zavázán uhradit veškeré výdaje 
spojené s výkonem státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.  

V roce 2006 byly mimořádnou účelovou dotací uhrazeny obcím s rozšířenou působností 
(vč. hl. m. Prahy) pouze výdaje nově vzniklé po přijetí novely zákona o sociálně- právní 
ochraně dětí. Působnosti obcí vykonávané podle původního znění (tzn. před rokem 2006) 
zákona byly kryty příspěvkem na výkon státní správy. 

V roce 2007 došlo ke snížení příspěvku na výkon státní správy obcím s rozšířenou 
působností o výdaje na činnosti vykonávané podle původního znění zákona a zavedení 
nového dotačního titulu na financování státní správy v oblasti sociálně-právní ochrany dětí 
(dotační titul „Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností v oblasti 
sociálně-právní ochraně dětí“ v kapitole Všeobecná pokladní správa v rámci ukazatele „Další 
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prostředky pro územní samosprávné celky“). Dotace byla od roku 2007 poskytována na 
veškeré uznatelné výdaje na tyto činnosti podle zákona.  

Ve formě účelové neinvestiční dotace byla obcím s rozšířenou působností (vč. hl. m. 
Prahy) poskytována Ministerstvem financí tato dotace až do roku 2012 (viz přiložená tabulka 
ve formátu MS Excel).  

 


