
 

 

Vážení, 

obracíme se na Vás v souvislosti s kritickou situací financování sociálních částí center 

duševního zdraví a dalších služeb vzniklých v rámci Reformy péče o duševní zdraví.  

Finance na zajištění provozu těchto služeb v roce 2022 byly Vládou ČR vyčleněny v dotačním 

titulu Ministerstva zdravotnictví pro centra duševního zdraví do speciální kapitoly.  V důsledku 

rozpočtových úspor však došlo k několika přesunům tohoto dotačního titulu a nakonec se podařilo 

jeho existenci zachovat jako mimořádně účelnou dotaci s většinovou shodou všech parlamentních 

stran v rámci rozpočtových změn. Bohužel kvůli nepodepsání novely zákona o rozpočtu panem 

prezidentem se stále nepodařilo finance pro CDZ přesunout na účet MZ a vyplatit provozovatelům CDZ.  

Finanční situace CDZ a nově vzniklých služeb je nyní kritická.  

Dosavadní zajištění financí na provoz se v jednotlivých krajích liší. V některých krajích jsou CDZ 

financována z prostředků MPSV s tím, že po obdržení dotace ze speciální kapitoly MZ tyto prostředky 

vrátí. Jiné kraje se spolehly na přislíbené financování z rozpočtu MZ a žádné zálohové prostředky 

z rozpočtu MPSV těmto službám nevyplatily. A nakonec další kraje nezařadily tyto služby do základní 

sítě kraje a zajištění prostředků na provoz je tak zcela na provozovatelích bez jakékoliv podpory.    

V druhém a třetím případě fungují tyto služby již více jak deset měsíců bez jakékoliv finanční 

podpory od veřejného sektoru a to bez ohledu na to, že ze zákona jsou tyto služby poskytovány 

občanům bezplatně. Organizace, které je provozují, dotují jejich činnost v rámci cash flow z prostředků 

určených na další činnosti a služby. A tyto prostředky nyní již došly. Poskytovatelé center duševního 

zdraví jsou tak v důsledku neposkytnutí financí ze státního rozpočtu nuceni se zadlužovat a půjčovat 

od bank na služby ve veřejném zájmu a na služby, které vznikly v rámci EU dotací jako vlajková loď 

reformy péče o duševní zdraví.  

Dostáváme se do situace, která ohrožuje nejen existenci nově budovaného systému služeb 

péče o duševní zdraví, ale i fungování stávajících sociálních služeb. Ve svém důsledku to může mít 

vážný dopad na fungování celého systému péče o lidi s duševním onemocněním. Obzvláště kritická 

situace je v Praze, kde nebyla po volbách ustavena nová politická reprezentace a rozdělení případně 

přidělených finančních prostředků je tak obzvláště obtížné. 

Vyzýváme všechny zúčastněné, aby situaci bezodkladně řešili, protože nevyplacení 

přislíbených finančních prostředků může mít devastující dopad na systém péče o lidi s psychickým 

onemocněním.  
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