Příloha č. 1 k Metodice
MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2
vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 101/§ 1041
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
ROZHODNUTÍ č. xx2
o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 20xx3

Na základě žádosti poskytovatele sociální služby o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
(dále jen „žádost“) rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „poskytovatel
dotace“) o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb, které jsou uvedeny v žádosti
evidenční číslo […] takto:

ČÁST I
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE
1. Specifikace příjemce dotace
V souladu s podmínkami pro poskytování dotací stanovenými v Metodice Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům
sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb, se poskytuje dotace
příjemci:
[FO – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo / PO – název]
[FO – adresa trvalého pobytu / PO – adresa sídla]
Kód adresy: […]
Statutární orgán: […] (pouze pro PO)
IČ: […] (FO pouze je-li podnikatelem)
Bankovní účet: […]
2. Výše dotace
Dotace se poskytuje v celkové maximální výši […],-Kč. Rozpis poskytnuté dotace
na jednotlivé sociální služby je uveden v příloze k tomuto Rozhodnutí.
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Příslušné ustanovení zákona o sociálních službách se doplní s ohledem na skutečnost, zda se bude
jednat o dotace poskytované podle § 101 odst. 1 a 2 zákona o sociálních službách (program podpory A)
nebo podle § 104 zákona o sociálních službách (program podpory B).
2
Doplní se číslo rozhodnutí.
3
Doplní se rok, na který je dotace v rámci dotačního řízení poskytnuta.
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3. Účel dotace
Dotace je určena na poskytování sociální služby/sociálních služeb uvedené/uvedených
v příloze k tomuto Rozhodnutí v rozsahu jejich základních činností v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
sociálních službách“).
4. Lhůta, v níž má být dosaženo účelu
Účelu dotace musí být dosaženo ve lhůtě4:

ČÁST II
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ DOTACE Z KAPITOLY MPSV STÁTNÍHO ROZPOČTU
NA SPOLUFINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na poskytnutí dotace ze státního rozpočtu není právní nárok. Dotace je poskytována
na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o rozpočtových pravidlech“) a v souladu se zákonem o sociálních službách.
Právní vztahy související s poskytnutím dotace se dále řídí zejména zákonem č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, zákonem č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších
předpisů, zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se
státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem, a rovněž dalšími
souvisejícími právními předpisy České republiky.
Pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání dotace jsou stanovena
v Metodice Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb (dále jen
„metodika“). Tato je pro příjemce dotace závazná a je volně přístupná na webových stránkách
www.mpsv.cz.

ČÁST III
POVINNOSTI PŘÍJEMCE DOTACE
1. Příjemce dotace je povinen splnit účel dotace uvedený v části I, bodě 3 tohoto Rozhodnutí.
2. Příjemce dotace odpovídá za hospodárné a efektivní použití dotace v souladu s účelem,
na který byla dotace poskytnuta.
3. Příjemce dotace je povinen dotaci ze státního rozpočtu použít pouze na úhradu nákladů
na poskytování sociální služby/sociálních služeb, uvedené/uvedených v části I, bodě 3
tohoto Rozhodnutí a v příloze k tomuto Rozhodnutí (rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé
sociální služby), v rozsahu stanoveném základními činnostmi pro příslušný druh sociální
4

Doplní se datum, tj. buď od 1.1.20xx do 31.12.20xx nebo data mezi 1.1.20xx a 31.12.20xx.

2

služby zákonem o sociálních službách, a ve lhůtě uvedené v části I, bodu 4 tohoto
Rozhodnutí. Dotace ze státního rozpočtu se neposkytuje na zajištění fakultativních činností
(§ 35 odst. 4 zákona o sociálních službách).
4. Při čerpání dotace je příjemce dotace povinen postupovat v souladu s údaji uvedenými
v žádosti a dodržet skutečnosti mající vliv na poskytování sociálních služeb, které jsou
uvedeny v této žádosti a které jsou pro rok 20xx podpořeny.
5. Příjemce dotace je povinen čerpat dotaci pouze na úhradu uznatelných nákladů/výdajů,
které jsou definovány v části V, bodě 11 metodiky.
6. Z poskytnuté dotace příjemce dotace nesmí hradit tyto náklady (tzv. neuznatelné náklady):
a) nesouvisející s poskytováním základních činností viz část V, bod 9 metodiky,
b) na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného
majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba
použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 40.000,-Kč;
dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je
delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60.000,-Kč),
c) odpisy majetku a ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu číslo 55,
d) na reprezentaci,
e) na činnost funkcionářů (např. odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů
právnických osob, cestovní náhrady apod.),
f) ostatní sociální pojištění a ostatní sociální náklady na zaměstnance, ke kterým nejsou
zaměstnavatelé povinni podle zvláštních právních předpisů (příspěvky na penzijní
připojištění, životní pojištění, dary k životním jubileím a pracovním výročím, příspěvky
na rekreaci apod.),
g) členské poplatky/příspěvky v institucích/asociacích a jiné náklady spadající
pod účtovou skupinu číslo 58,
h) finanční leasing,
i) tvorbu kapitálového jmění (zisku),
j) zahraniční pracovní cesty,
k) výzkum a vývoj,
l) provedení účetního auditu – mimo případů, kdy je audit povinně vyžadován (viz část
XI, bod 13 metodiky),
m) daně a poplatky – účtová skupina 53 – daň silniční, daň z nemovitostí, ostatní daně a
poplatky (tj. daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí, správní poplatky,
poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za televizi a rozhlas apod.),
n) DPH, o jejíž vrácení je možné podle příslušného právního předpisu žádat,
o) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále, odpisy nedobytných
pohledávek, úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody, bankovní poplatky, jiné
ostatní náklady spadající pod účtovou skupinu 54,
p) na školení a kurzy, které nejsou zaměřeny na oblast dalšího vzdělávání sociálních
pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění a
doplnění kvalifikace a na oblast vzdělávání vedoucích pracovníků dle zákona
o sociálních službách, a na pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání
apod.,
q) nespecifikované náklady (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).
7. Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady na zdravotní péči poskytovanou podle § 36
zákona o sociálních službách. Tato péče je hrazena podle § 17a zákona č. 48/1997 Sb.,
o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
8. Příjemce dotace je povinen vést přidělenou dotaci v účetnictví odděleně a vést účetnictví
v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
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Příjemce dotace je povinen jednotlivé originály účetních dokladů označit tak, aby bylo
zřejmé, že se jedná o výdaj hrazený na základě tohoto Rozhodnutí.
9. Příjemce dotace je povinen vést analytickou účetní evidenci všech účetních případů
vztahujících se k poskytnuté dotaci.
10. V případě rozhodnutí o zrušení registrace příslušné sociální služby podle § 82 odstavce 3
zákona o sociálních službách v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, je příjemce
dotace povinen do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení poskytování sociální služby,
který je uveden v rozhodnutí o zrušení registrace, vrátit v tomtéž roce vyplacenou a
nevyčerpanou část dotace na účet, z něhož byla dotace vyplacena, pokud tak lze učinit
do 31. prosince příslušného roku, nebo na depozitní účet poskytovatele dotace. V případě,
že příjemce dotace nevrátí poskytnuté finanční prostředky ve stanovené lhůtě, zahájí
poskytovatel dotace další kroky k vymáhání těchto prostředků.
11. Při čerpání dotace je příjemce dotace povinen zajistit, aby na stejnou činnost/stejný výdaj
nedocházelo k duplicitnímu čerpání finančních prostředků z více zdrojů se stejným účelem.
12. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, příjemce dotace obdrží
finanční prostředky na poskytování sociální služby ze státního rozpočtu od jiného
ústředního orgánu nebo finanční prostředky z Evropského sociálního fondu, je povinen tuto
skutečnost oznámit poskytovateli dotace a uvést veškeré údaje o výši a účelu poskytnuté
podpory (dotace), a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy příjemce obdrží
rozhodnutí o přidělení této podpory (dotace).
13. V případě, že během roku, na který byla dotace poskytnuta, je vydáno rozhodnutí
o poskytnutí dotace na projekt v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
nebo Operačního programu Praha Adaptabilita, v rámci kterého je financována sociální
služba uvedená v příloze k tomuto Rozhodnutí, nebo příjemce dotace uzavře smlouvu
s krajem nebo Hlavním městem Prahou k financování sociální služby uvedené v části I,
bodě 3 tohoto Rozhodnutí v rámci individuálního projektu podporovaného z uvedených
operačních programů, je příjemce dotace povinen vrátit alikvotní část vyplacené dotace na
účet, z něhož byla dotace poskytnuta a provést finanční vypořádání dotace dle bodu 19, a
to do 30 kalendářních dnů ode vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo uzavření
smlouvy.
14. Příjemce dotace je povinen písemně informovat poskytovatele dotace a příslušný krajský
úřad (v případě programu podpory A) o následujících změnách údajů uváděných v žádosti,
a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato změna nastala:
−
−
−
−

změny v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, emailové adresy),
změny v rozpočtu sociální služby,
změna bankovního účtu příjemce dotace,
změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) či zrušením registrace
sociální služby.

15. Příjemce dotace je povinen poskytovateli dotace oznámit do 10 pracovních dnů svůj zánik,
transformaci a sloučení. V případě programu podpory A příjemce dotace o těchto změnách
rovněž informuje i příslušný krajský úřad. Současně je povinen přednostně vypořádat podle
pokynů poskytovatele dotace vztahy se státním rozpočtem týkající se dotace.
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16. Příjemce dotace je povinen na žádost poskytovatele dotace bezodkladně písemně
poskytnout požadované doplňující informace související s poskytovanými sociálními
službami.
17. Příjemce dotace je povinen řádně uchovávat veškeré dokumenty související
s poskytováním sociální služby a prokazující čerpání poskytnuté dotace na sociální službu
po dobu 10 let od ukončení financování této služby způsobem, který je v souladu s platnými
právními předpisy České republiky.
18. Při výběru dodavatelů na zajištění dodávek a služeb je příjemce dotace povinen postupovat
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
19. Příjemce dotace je povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu
s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku
20xx5 nejpozději k 31. prosinci 20xx3, včetně zahrnutí souvisejících nákladů, které budou
proplaceny do 31. ledna 20xx6
1. V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či
regionální charakter podle § 101 zákona o sociálních službách):
a) příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5.2.20xx
příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl.m.Praze, jehož prostřednictvím mu
byla vyplacena dotace, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu,
jehož vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb.;
b) k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje
nebo hl.m.Prahy případnou vratku dotace.
2. V případě programu podpory B (podpora sociálních služeb, které mají celostátní či
nadregionální charakter podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona o sociálních službách):
a) Příjemce dotace předloží v souladu s § 7 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 15.2.20xx
odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV podklady pro finanční
vypořádání dotace na tiskopisu, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 5 (část A
tiskopisu, tiskopis platný pro podnikatelské subjekty), č. 7 (část A tiskopisu,
tiskopis platný pro neziskové organizace atd.) a č. 11 (část A tiskopisu; tiskopis
platný pro obce, dobrovolné svazky obcí, kraje nebo hl.m. Praha) vyhlášky
č. 52/2008 Sb.;
b) k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet
cizích prostředků poskytovatele dotace (MPSV) případnou vratku dotace (číslo
tohoto účtu je 6015-2229001/0710).
Jednotlivým titulem (viz vzor tiskopis tabulky dle vyhlášky č. 52/2008 Sb.) se rozumí
sociální služba, na kterou byla dotace poskytnuta. V těch případech, kdy v rámci jednoho
rozhodnutí o poskytnutí dotace je dotace poskytována na více sociálních služeb, budou
v tabulce údaje o poskytnuté dotaci vyplněny samostatně za každou jednotlivou sociální
službu, na kterou byla dotace ze státního rozpočtu poskytnuta.
Komentář dle písm. b) obsahuje prohlášení o dodržení podmínek stanovených
Rozhodnutím o poskytnutí dotace a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné
vratky dotace (vratky v průběhu roku, vratky při finančním vypořádání dotace) a na
specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek.
5
6

Rok, na který je dotace poskytnuta.
Rok následující po roce, na který byla dotace poskytnuta.
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Zpracovaný podklad pro finanční vypořádání dotace bude podepsán statutárním zástupcem
příjemce dotace nebo jím pověřenou osobou.
Při nedodržení uvedené povinnosti se postupuje podle § 44 a § 44a zákona o rozpočtových
pravidlech. Bez řádného finančního vypořádání dotace v předepsaném termínu nebudou
subjektu v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.
20. Pokud příjemci dotace byla v roce 20xx přidělena dotace poskytovatelem dotace ve výši
3 mil. Kč a více (viz článek I tohoto Rozhodnutí), předloží do 31. srpna 20xx poskytovateli
dotace:
a) výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace–
v případě poskytovatelů sociálních služeb, na které se podle § 20 zákona č.563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje povinnost ověřování účetní
závěrky auditorem,
b) vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace – v případě
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.
21. Výrok a vyjádření auditora musí být předloženy jako samostatný dokument nikoli jako
součást jiného dokumentu (např. výroční zprávy, jejíž předložení MPSV nevyžaduje).
22. V případě, že příjemce dotace nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném
termínu, může být tato skutečnost důvodem pro neposkytnutí dotace. Sankce za
nedodržení termínu předložení výroku nebo vyjádření auditora dále stanoví část V tohoto
Rozhodnutí.
23. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání dotace ze státního rozpočtu a uplatnění sankcí
při neoprávněném použití nebo zadržení dotace se postupuje podle zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a § 44a zákona o rozpočtových pravidlech a podle
§ 101 odst. 6 zákona o sociálních službách.
24. Příjemce dotace je povinen v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s dalšími právními předpisy České republiky umožnit
výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci ze státního rozpočtu
na základě rozhodnutí a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění
kontroly, příp. jejich zmocněncům. Těmito oprávněnými osobami jsou zaměstnanci odboru
sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV a jimi pověřené osoby, zaměstnanci
příslušného krajského úřadu a jimi pověřené osoby, územní finanční orgány, Ministerstvo
financí ČR, Nejvyšší kontrolní úřad, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.
25. Příjemce dotace je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla uložena na základě
prováděných kontrol, a to v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě a v souladu
s § 18 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých
zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a informovat o splnění
nápravných opatření toho, kdo tato nápravná opatření uložil.

ČÁST IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Přidělená dotace je poskytovatelem dotace vyplácena ve splátkách na běžný účet příjemce
dotace platebním poukazem, a to v souladu s případnými regulačními opatřeními
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ve státním rozpočtu. V případě programu podpory A je dotace příjemci dotace vyplácena
prostřednictvím rozpočtu (účtu) kraje v souladu s § 101 odst. 3 zákona o sociálních
službách.
2. Výše a termíny splátek:
Pro řádné kolo dotačního řízení:
1. splátka je vyplácena ve výši 40% poskytnuté dotace po vydání tohoto Rozhodnutí a
podpisu „prohlášení příjemce dotace“, nejpozději však do 31. března roku, na který je
dotace poskytnuta,
 2. splátka je vyplácena ve výši 30% poskytnuté dotace do 31. května roku, na který je
dotace poskytnuta,
 3. splátka je vyplácena ve výši 30% poskytnuté dotace do 30. září roku, na který je
dotace poskytnuta.
Pro mimořádné kolo dotačního řízení:
 dotace je vyplacena jednorázově ve výši 100% po vydání tohoto Rozhodnutí a podpisu
„prohlášení příjemce dotace“, nejpozději však do 30. září roku, na který je dotace
poskytnuta.


U poskytovatelů, kterým byla dotace poskytnuta již v řádném kole dotačního řízení, budou
prostředky dotace mimořádného kola dotačního řízení vyplaceny zároveň se 3. splátkou
řádného kola.
3. MPSV si vyhrazuje právo změnit výši a termíny výplaty jednotlivých splátek dotace.
4. Vydáním rozhodnutí s vyšším pořadovým číslem se může změnit procentní poměr
jednotlivých splátek dotace.

ČÁST V
SANKCE
1. Vznikne-li při uvolňování splátek dotace v průběhu kalendářního roku podezření
na porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech je poskytovatel
dotace oprávněn příjemci dotace pozastavit poskytnutí další splátky dotace. Tato
skutečnost bude příjemci dotace oznámena dopisem ředitele odboru sociálních služeb
a sociálního začleňování, a to neprodleně po vzniku podezření na porušení rozpočtové
kázně. V případě, že žadatel vysvětlí porušení rozpočtové kázně, budou pozastavené
splátky dotace žadateli následně uvolněny.
2. V případě, že kontrolní orgán zjistí v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, že
příjemce dotace neplní povinnosti, které toto Rozhodnutí stanoví, je příjemce dotace
povinen vrátit finanční prostředky, které neoprávněně použil do státního rozpočtu ČR podle
§ 44a zákona o rozpočtových pravidlech.
3. V souladu s § 14 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech se za méně závažné podmínky
považují povinnosti stanovené v části III, bodech 4, 11, 12, 14, 20, 24, 25 a za méně
závažné nesplnění podmínek považuje nedodržení lhůt stanovených v části III, bodech 10,
12, 13, 14, 15, 19, 20 tohoto Rozhodnutí.
V těchto případech odvod za porušení rozpočtové kázně činí 5 % z celkové částky dotace
(§ 44a odst. 4 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech).
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Porušení ostatních povinností stanovených v části III tohoto Rozhodnutí (mimo bodu 16) je
posuzováno podle § 44a odst. 4 písm. c) zákona o rozpočtových pravidlech (odvod ve výši
porušení a penále od jednoho promile až do výše poskytnuté dotace).
V případě, že dojde k porušení povinnosti stanovené v části III, bodě 16 nejedná se
o porušení rozpočtové kázně ve smyslu rozpočtových pravidel.

ČÁST VI
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním žádosti o dotaci, svého názvu, jména, adresy a
výše požadavku na dotaci, rozpočtu sociální služby a dotace způsobem stanoveným
poskytovatelem dotace.
2. Rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran tohoto vztahu
obdrží po jednom vyhotovení.
3. Toto Rozhodnutí se nahrazuje vydáním Rozhodnutí s vyšším pořadovým číslem.
4. Nedílnou součástí tohoto Rozhodnutí je příloha – rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé
sociální služby, která obsahuje tyto údaje ke každé sociální službě, na kterou je dotace
poskytnuta – název sociální služby, druh sociální služby, číslo registrace sociální služby –
identifikátor.

ČÁST VII
POUČENÍ
1. Na vydání tohoto Rozhodnutí se na základě ustanovení § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel
nevztahují obecné právní předpisy o správním řízení a je vyloučeno jeho soudní
přezkoumání. Proti tomuto Rozhodnutí se nelze odvolat ani podat jiný opravný prostředek.
2. Za podmínek stanovených v § 15 rozpočtových pravidel může být zahájeno řízení o odnětí
dotace. Na řízení o odnětí dotace se vztahují obecné předpisy o správním řízení.

Bankovní spojení:
Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV
Oddělení koncepce financování sociálních služeb

Za organizační složku státu:
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Příslušný náměstek ministra/Příslušný vrchní ředitel
V Praze, dne

Podpis, razítko:

……………………………………………..
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Příloha k ROZHODNUTÍ č. 1 – rozpis poskytnuté dotace na jednotlivé sociální služby
Program
podpory

Kraj

Číslo registrace
sociální služby –
identifikátor

Název sociální
služby

Druh sociální
služby

Poskytnutá
dotace celkem:
,-Kč
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PROHLÁŠENÍ PŘÍJEMCE DOTACE
k Rozhodnutí č……. k žádosti evidenční číslo*: ………………..
I. Příjemce dotace tímto prohlašuje, že byl seznámen s Rozhodnutím o poskytnutí
dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 20xx (dále jen „Rozhodnutí“),
vyslovuje s ním svůj souhlas a zavazuje se k jeho plnění a ke splnění podmínek
stanovených v části III Rozhodnutí.
II. Příjemce je povinen odboru sociálních služeb a sociálního začleňování MPSV do 10
pracovních dnů od obdržení Rozhodnutí zaslat zpět „Prohlášení příjemce dotace“, v
němž potvrdí níže uvedené údaje. Pokud tak neučiní, MPSV může pozastavit výplatu
dotace!

ÚDAJE UVEDENÉ
V ŽÁDOSTI/ROZHODNUTÍ

OPRAVY
(vyplňte pouze v případě, že
nesouhlasí údaje uvedené
v rozhodnutí)

Příjemce
dotace:
IČ/RČ:
Adresa:
Kód adresy**:
Statutární
zástupce:
Název sociální
služby/služeb:

Druh sociální
služby/služeb:

V případě změny účtu, uvedeného v žádosti o dotaci, uveďte aktuální účet k zaslání splátek
dotace. V PŘÍPADĚ, ŽE KE ZMĚNĚ NEDOŠLO, POLE NEVYPLŇUJTE.

III. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním předložené Žádosti poskytovatele sociální
služby o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 20xx a výše poskytnuté dotace.

Dne:

*
**

Podpis a razítko statutárního orgánu:

Doplňte číslo rozhodnutí a evidenční číslo žádosti z rozhodnutí.
Kód adresy je možné vyhledat v územně identifikačním registru adres: http://forms.mpsv.cz/uir
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