Vzor formuláře rozhodnutí

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
vydává podle § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

ROZHODNUTÍ č.
o poskytnutí neinvestiční dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu na rok 2005

na projekt
Příjemce dotace:
IČ:
Adresa:

Statutární zástupce:
Registrace:

Bankovní spojení:
Účelové určení dotace:
Název programu:
Název podprogramu:
Název projektu:
Cíl dotace:

Spolufinancování provozu poskytování sociálních služeb občanům, kteří
se nacházejí v nepříznivé sociální situaci
Celkový neinvestiční rozpočet projektu:
Dotace celkem:

,- Kč
,- Kč

Podíl dotace z kapitoly MPSV státního rozpočtu je na výše uvedený projekt právě ……. % nákladů
projektu.
Podmínky pro přidělení dotace a pro její zúčtování:
1. Rozhodnutí je vydáno v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí
pro poskytování dotací ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005 a
podle § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se
„Zásadami vlády ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR nestátním neziskovým
organizacím ústředními orgány státní správy“ (dále jen „Zásady“), které byly schváleny
usnesením vlády České republiky č. 114 ze dne 7. února 2001. Účelem vydání Rozhodnutí je
poskytnutí neinvestiční dotace z prostředků státního rozpočtu (dále jen „dotace“), umožňující
příjemci realizovat činnost na úseku sociálních služeb, která je v souladu s jeho platnými
stanovami, statutem, zakládací listinou a odpovídá obsahu předloženého projektu uvedeného
shora. V případě, že příjemcem dotace je fyzická osoba, musí být její činnost zaměřena
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na poskytování sociálních služeb občanům, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci.
Oprávnění k této činnosti fyzická osoba doloží Živnostenským listem.
2. Na toto Rozhodnutí se nevztahuje zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů.
3. Při čerpání prostředků dotace je nutné se řídit Zásadami, jejichž platné znění je vzato
na vědomí.
4. Při čerpání prostředků dotace je příjemce povinen respektovat strukturu, charakter a cíle
projektu.
5. Prostředky dotace budou použity výhradně k účelovému financování projektu uvedeného v tomto
Rozhodnutí.
6. Nestátní neziskový subjekt plně odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků
v souladu s účely, na které byly poskytnuty.
7. Nestátní neziskový subjekt je povinen vést přidělené finanční prostředky na projekt odděleně a
vést účetnictví řádně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů.
8. Prostředky dotace nebudou poskytnuty jiným fyzickým nebo právnickým osobám, pokud nepůjde
o úhradu spojenou s realizací projektu uvedeného v Rozhodnutí. Přidělené finanční prostředky
budou žadatelům poskytovány čtvrtletně (resp. vždy do poloviny druhého měsíce čtvrtletí), popř.
v jiné časové periodě stanovené Ministerstvem financí, na jejich běžné účty platebním poukazem
a to v souladu s případnými regulačními opatřeními ve státním rozpočtu. V případě, že přidělená
dotace bude nižší než 100 000,- Kč, budou žadatelům finanční prostředky poskytovány ve dvou
pololetních splátkách.
9. Prostředky poskytnuté dotace nesmí být použity na úhradu výdajů (nákladů) :
i.
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),
ii.
na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),
iii.
výdaje na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických
osob),
iv.
na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
v.
na splátky finančních závazků a leasingové splátky,
vi.
na odpisy majetku,
vii.
na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
viii.
spojené se zahraničními pracovními cestami,
ix.
na výzkum a vývoj,
x.
na rekondiční a rekreační pobyty,
xi.
na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad)
xii.
na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce,
xiii.
na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).
10. Z poskytnuté dotace nelze hradit mzdové náklady zdravotních pracovníků (např. zdravotních
sester a lékařů).
11. Finanční prostředky dotace je možné používat do 31.12. 2005. Podle stavu k tomuto datu je
nutné vyhotovit vyúčtování dotace. Vyúčtování dotace musí být předloženo MPSV nejpozději
do 31.1.2006. Ve stejném termínu musí být vráceny nevyčerpané peněžní prostředky, které byly
poskytnuty formou dotace na stanovený účel, na depozitní účet MPSV číslo 6015-2229001/0710 (variabilní symbol 0147010) u ČNB. Při nedodržení uvedené povinnosti se postupuje
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podle § 44 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých
souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
12. Podmínkami, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle
§ 44 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. (odvod až do výše 5% z poskytnuté dotace, bez uložení
penále) se rozumí pouze případy kdy:
•

Výroční zprávy o průběhu poskytování sociálních služeb v rozpočtovém období, na které
byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu budou předloženy po 30. červnu roku 2006,

•

Auditu účetní závěrky bude zaslán po 31. srpnu 2006 - týká se pouze subjektů, na které
se vztahuje povinnost předložit audit účetní závěrky podle Metodiky a tohoto
Rozhodnutí.

•

Příslušný odbor Ministerstva práce a sociálních věcí bude o změnách v žádosti
informován po lhůtě 14-ti dnů od jejich vzniku, vyjma změny čísla účtu. Porušení
povinnosti hlásit změnu čísla bankovního účtu ve lhůtě 14-ti dnů je posuzováno podle
§ 55 odst. 2.

•

Ministerstvu práce a sociálních věcí budou písemně nahlášena jména zaměstnanců,
kteří mají hmotnou odpovědnost podle § 176 a § 177 zákona č. 65/1965 Sb. -Zákoníku
práce ve znění pozdějších předpisů po uplynutí lhůty 14-ti dnů ode dne doručení
Rozhodnutí .

•

Příjemce dotace oznámí svůj zánik, transformaci, sloučení a event. jiné změny
poskytovateli dotace po uplynutí lhůty 14-ti dnů od doby, kdy k nim došlo.

Porušení ostatních pravidel uvedených v Metodice a tomto Rozhodnutí je posuzováno podle §44
odst. 2 zákona č.218/2000 Sb., (odvod ve výši porušení a penále od jednoho promile až do výše
poskytnuté dotace).
13. Nevyčerpané finanční prostředky dotace je nezbytné vrátit spolu s vyúčtováním dotace
nejpozději do 30 dnů od oznámení o odstoupení od projektu nebo jeho ukončení, pokud se
projekt neuskuteční, nebo je ukončen v průběhu roku. Bez řádného vyúčtování dotace
v předepsaném termínu nebudou subjektu v následujícím roce uvolněny prostředky dotace.
14. Nestátní neziskový subjekt je povinen předložit Ministerstvu práce a sociálních věcí Výroční
zprávu o průběhu poskytování sociálních služeb v rozpočtovém období, ve kterém byla
poskytnuta dotace ze státního rozpočtu, nejpozději do 30. června 2006. Výroční zpráva musí
obsahovat minimálně:
• přehled činností (poskytovaných sociálních služeb) vykonávaných v daném kalendářním
roce včetně jejich kvantitativního a kvalitativního vyhodnocení,
• roční účetní uzávěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených,
• přehled o peněžních příjmech a výdajích,
• přehled rozsahu příjmů (výnosů) členěných dle zdrojů,
• stav a pohyb majetku a závazků organizace a
• úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění sociálních služeb a náklady
na vlastní činnost (správu) organizace.
15. Pokud na projekt byla v roce 2005 přidělena neinvestiční dotace od MPSV vyšší než 1 mil. Kč,
předloží subjekt do 31. srpna 2006 výrok auditora za rok 2005. Jeho součástí musí být také
vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace od MPSV.
16. Příjemce bere na vědomí, že dotace může být použita na úhradu mzdových nákladů, včetně
odvodů zaměstnavatele, které jsou odměnou za účast na realizaci schváleného projektu. Mzdy
vyplácené z prostředků dotace nesmí přesáhnout úroveň mzdy za srovnatelnou činnost,
vykonávanou v rozpočtové sféře, v níž je aplikován zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně
za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění
pozdějších předpisů. Odměňování funkcionářů musí probíhat dle Zásad.
17. Pokud budou skutečné výdaje na projekt v předepsaném členění nižší než rozpočtované
(stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální procentní podíl
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dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu. V případě vykázaného vyššího podílu musí
příjemce prostředky, připadající na překročený podíl v rámci vyúčtování dotace, vrátit do státního
rozpočtu ČR, tj. na depozitní účet MPSV č. 6015-2229-001/0710 (variabilní symbol 0147010)
u ČNB.
18. Příjemce dotace je povinen ihned, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy
se dozví o změnách, písemně oznámit MPSV veškeré změny, týkající se skutečností, které mají
vliv na realizaci projektu, včetně základních údajů o příjemci (např. adresa, číslo bankovního
účtu, IČ, jméno a adresa osoby oprávněné jednat jménem organizace, telefonní a jiné spojení
apod.).
19. Příjemce dotace musí zajistit, aby nejpozději do 14 dnů ode dne doručení Rozhodnutí měli
všichni zaměstnanci, kteří mají hmotnou odpovědnost podle §176 a §177 zákona č.65/1965 Sb.,
Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené dohody o hmotné odpovědnosti
a ve stejném termínu nahlásit písemně jejich jména MPSV.
20. V případě, že provozovateli služby (tj. příjemci dotace) je dotace vyplácena prostřednictvím
ústředí organizace, je ústředí organizace povinno postoupit dotaci příjemci dotace v souladu
s projektem do 10 dnů po obdržení dotace od MPSV. Tuto skutečnost je povinno MPSV doložit
předložením kopie výpisu z účtu banky o uskutečnění převodu dotace. Při nedodržení této
povinnosti se postupuje podle § 44 odstavec 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů.
21. V případě, že kontrolní orgán zjistí v průběhu roku, na který byla dotace poskytnuta, že příjemce
neplní povinnosti, které toto Rozhodnutí stanoví, je příjemce povinen vrátit finanční prostředky,
které neoprávněně použil do státního rozpočtu ČR podle § 44 odstavce 2 zákona
č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
22. Příjemce dotace je povinen řádně platit pojistné na všeobecné zdravotní pojištění, na sociální
zabezpečení a na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. MPSV pozastaví výplatu dotace
v případě, že zjistí, že příjemce řádně neplatí výše uvedené odvody.
23. Příjemce dotace souhlasí se zveřejněním svého názvu, jména, adresy, dotačního titulu a výše
poskytnuté dotace.
24. Finanční kontrola, řízení o odnětí dotace a ukládání sankcí za porušení rozpočtové kázně se
provádí v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších
předpisů, příp. jinými obecně závaznými předpisy.
25. V souladu se zákonem č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů je MPSV oprávněno
kontrolovat hospodaření organizace v rozsahu nezbytném ke splnění účelu této kontroly,
zejména efektivní využití poskytnuté dotace, včetně úrovně poskytovaných sociálních služeb a
dodržování podmínek stanovených v Rozhodnutí. Dle §16 zákona o finanční kontrole má
poskytovatel dotace právo v zájmu odborného posouzení věci při veřejnoprávní kontrole
vykonávané na místě přizvat další osoby.
26. Podle §15 Zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech může být zahájeno řízení o
odnětí dotace, došlo-li po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace :
• k vázání finančních prostředků státního rozpočtu,
• ke zjištění, že údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta byly neúplné nebo
nepravdivé,
• ke zjištění, že Rozhodnutí bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo právem Evropských
společenství.
Na řízení z výše uvedených důvodů se vztahují předpisy o správním řízení.
27. V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení byla skutečnost uvedení nepravdivých či
neúplných údajů, bude nestátní neziskový subjekt nejprve vyzván k nápravě a uvedení
skutečného stavu do souladu s uvedenými údaji v žádosti a to ve lhůtě do 1 měsíce. V případě,
že tak neučiní, bude zahájeno správní řízení o odnětí dotace.
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28. Bylo-li rozhodnuto o odnětí finančních prostředků z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu,
není možné uložit vrácení prostředků, které již byly příjemci poskytnuty.
29. V případě, že během roku příjemce dotace obdrží peněžní prostředky ze státního rozpočtu
od jiného ústředního orgánu, je povinen tuto skutečnost oznámit MPSV a uvést veškeré údaje
o výši a účelu poskytnuté dotace.
30. Příjemce je povinen MPSV oznámit do 14 dnů svůj zánik, transformaci, sloučení a event. jiné
změny. Současně je povinen přednostně vypořádat podle pokynů MPSV vztahy se státním
rozpočtem, týkající se dotace.
31. Rozhodnutí se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran tohoto vztahu obdrží
po jednom vyhotovení.
32. Toto Rozhodnutí se automaticky ruší vydáním Rozhodnutí s vyšším pořadovým číslem.

Bankovní spojení: 2823-2229001/0710
Odbor sociálních služeb MPSV
Oddělení koncepce financování sociálních služeb
Správce rozpočtu:
Za organizační složku státu:
náměstkyně ministra
V Praze, dne
Podpis, razítko:

..............................................

5

