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Vyhlášení dotačního řízení MPSV pro rok 2021 na úhradu výdajů, které
registrovaným poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku
povinného testování na základě usnesení vlády České republiky ze dne
30. listopadu č. 1264,usnesení vlády České republiky ze dne 14. prosince
2020 č. 1325, usnesení vlády České republiky č. 131 ze dne 14. 2. 2021
a usnesení vlády České republiky č. 132 ze dne 14. 2. 2021

Ministerstvo práce a sociálních věcí
odbor sociálních služeb a sociální práce
VYHLAŠUJE PRO ROK 2021
dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro právnické a fyzické
osoby, které poskytují sociální služby (dále jen „poskytovatelé sociálních
služeb“). Dotační řízení MPSV je vyhlášeno v návaznosti na usnesení vlády
České republiky ze dne 30. listopadu č. 1264, usnesení vlády České republiky
ze dne 14. prosince 2020 č. 1325, usnesení vlády České republiky č. 131 ze
dne 14. 2. 2021 a usnesení vlády České republiky č. 132 ze dne 14. 2. 2021.
Dotace bude poskytnuta dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění
pozdějších předpisů a bude poskytnuta jako ex-post dotace na úhradu již dříve
vynaložených výdajů příjemce dotace na realizaci POC testů na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2.
a)

Účel a podmínky dotace

Dotace se poskytuje na úhradu jednotkových nákladů, které registrovaným
poskytovatelům sociálních služeb vznikly v důsledku povinného testování
návštěv (viz usnesení vlády ČR č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a usnesení vlády
ČR č. 131 ze dne 14. 2. 2021) nebo uživatelů sociálních služeb (viz usnesení
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vlády ČR č. 1325 ze dne 14. 12. 2020 a usnesení vlády ČR č. 132 ze dne 14. 2.
2021) skrze POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2.
Uvedené výdaje musí být podloženy účetními doklady o nákupu antigenních
testů,

případně

dalšími

doklady,

ale

také

čestnými

prohlášeními

(viz

Doporučený postup č. 17) nebo záznamy v osobní dokumentaci uživatele (viz
Doporučený postup č. 18).
Uznatelné období se odvíjí od účinnosti usnesení vlády, tj.:
b) u návštěv od 5. 12. 2020 (00:00 hodin) do 1. 3. 2021
c) u uživatelů sociálních služeb od 16. 12. 2020 (00:00 hodin) do 1. 3.
2021

Výdaje budou propláceny pouze za období platnosti nouzového stavu, resp.
platnosti usnesení vlády k výše uvedeným oblastem.
Dále je stanovena jednotná (paušální) částka na úhradu provozních výdajů
spojených s provedením testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV -2
ve výši:
a) za výkon testu ve výši 206 Kč na osobu,
b) za POC test na přítomnost antigenu SARS Cov-2 ve výši 150 Kč
+ (DPH).
Počet provedených testů/počet testovaných se dokládá dle doporučeného
postupu Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jenom MPSV) č. 17/2020
a č. 18/2020

zveřejněného

na

webových

stránkách

ministerstva:

https://www.mpsv.cz/web/cz/socialni-sluzby-info
Pokud bude využit test uhrazený/pořízený z jiných veřejných zdrojů, nelze
požádat o proplacení nákladu testu, toto se netýká testů distribuovaných
Všeobecnou zdravotní pojišťovnou.
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Výše uvedené částky jsou uvedeny jako paušální a nelze je měnit.

d)

Oprávnění žadatelé

Všichni

poskytovatelé

sociálních

služeb,

kteří

jsou

zapsáni

v registru

poskytovatelů sociálních služeb, tj. mají oprávnění k poskytování sociálních
služeb (registraci) a týká se jich povinnost provádění testů, tj.:
a) u

návštěv

(domov

pro

seniory,

domov

se

zvláštním

režimem,

a odlehčovacím službám v pobytové formě) viz usnesení vlády ČR
č. 1264 ze dne 30. 11. 2020 a usnesení vlády ČR č. 131 ze dne 14. 2.
2021
b) u uživatelů sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním
režimem), viz usnesení vlády ČR č. 1325 ze dne 14. 12. 2020 a usnesení
vlády ČR č. 132 ze dne 14. 2. 2021.
Žádost o dotaci nelze podat v případě, že organizace doposud nemá
oprávnění k poskytování příslušné sociální služby (registraci) a není
zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb.
e)

Způsob poskytnutí dotace a žádost o poskytnutí dotace

Dotace je poskytována žadatelům na základě žádosti poskytovatele sociální
služby o poskytnutí ex post dotace ze státního rozpočtu na úhradu již dříve
vynaložených výdajů příjemce dotace na realizaci POC testů na přítomnost
antigenu viru SARS CoV-2. Tato žádost musí být zpracována a podána výlučně
prostřednictvím elektronické aplikace pro podávání žádostí OK Poskytovatel.
Každý poskytovatel vyplňuje a podává pouze jednu žádost o dotaci. Tato
žádost bude obsahovat údaje o všech registrovaných sociálních službách,
pro které poskytovatel žádá o dotaci ze státního rozpočtu ve výše uvedeném
programu podpory.
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Dotace se poskytuje všem registrovaným poskytovatelům sociálních služeb,
tedy i těm, kteří nemají pověření k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu.
Dotace není poskytována v režimu vyrovnávací platby. Jde o

dotaci

v rámci samostatného dotačního titulu. Vzhledem k tomu, že se bude
jednat o ex-post poskytovanou dotaci nebude se finančně vypořádávat,
postupuje se podle ustanovení §4, odstavce 5) vyhlášky č. 367/2015 Sb.,
o finančním vypořádání.
Termíny pro podávání žádostí
Žádost o dotaci je nutné zpracovat v aplikaci OK služby – poskytovatel.

Žádost lze zpracovat a podat v termínu od 5. 3. 2021 – 29. 3. 2021.
Aplikace pro podávání žádostí bude dostupná na portálu MPSV.
K žádosti v aplikaci OK služby – poskytovatel není třeba přikládat žádné
doklady. Doložení požadovaných výdajů bude realizováno při kontrole čerpání
dotace.
Upozorňujeme, že pro podání žádosti je nutné mít zřízenu datovou
schránku a elektronický certifikovaný podpis. 1
Posuzování žádostí
MPSV bude posuzovat oprávněnost žadatele (viz část oprávnění příjemci), dále
pak soulad údajů s registrem poskytovatelů sociálních služeb a výše
stanovených odměn pro výpočet dotace.
f)

Jak lze získat podrobnější informace

Informace týkající se obsahu žádosti bude v období sběru žádostí možné
na emailové adrese podporadotace@mpsv.cz

1

Informace pro vyplnění této

https://www.ceskaposta.cz/sluzby/egovernment/datove-schranky/zrizeni-datove-schranky
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žádosti

v aplikaci

„Dotace_manual“,

OKslužby-poskytovatel
který

je

ke

jsou
stažení

uvedeny

dokumentu

pod

odkazem

https://www.mpsv.cz/web/cz/financni-prostredky-pro-rok-2021
Kontaktním místem je odbor sociálních služeb a sociální práce, konkrétně pak
oddělení Koncepce financování sociálních služeb (221), zabývající se
financováním sociálních služeb, pracoviště Podskalská 19, Praha 2.
Kontakt na technickou podporu je hotline.oknouze@oksystem.cz
Vypracováno, zveřejněno dne: 15. 12. 2020, aktualizace 4. 3. 2021
Výzva může být dále aktualizována.

