Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006
v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory rodiny
I.
Úvodní ustanovení
1. Nestátní neziskové subjekty vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti
podpory rodiny představují vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů sociálních služeb a
služeb v oblasti podpory rodiny podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky sociálních služeb
určených osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, a služeb v oblasti podpory
rodiny. Svou činností nestátní neziskové subjekty rovněž zásadním způsobem participují
na vytváření občanské společnosti v České republice.
2. Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen “MPSV”) v návaznosti na zákon č. 218/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 1141 ze dne 7. února 2001
ve znění usnesení vlády ČR č. 7452 ze dne 15. června 2005, v návaznosti na usnesení vlády ČR
č. 7003 ze dne 8. června 2005 a v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví
podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních
menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, stanovilo pro účely dotačního řízení
následující Metodiku Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2006 v oblasti poskytování sociálních služeb a
podpory rodiny (dále jen “Metodika”).
3. Celkový objem finančních prostředků poskytovaných nestátním neziskovým subjektům na provoz
sociálních služeb a v oblasti podpory rodiny je limitován objemem prostředků, který je na tyto
účely v daném roce vyčleněn ve státním rozpočtu v kapitole 313 - MPSV.

II.
Přehled vyhlašovaných programů

A) V oblasti poskytování sociálních služeb vyhlašuje MPSV - Odbor sociálních
služeb následující programy:

I.

Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni

Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost
je vymezena celým územím České republiky, nebo přesahuje působnost dvou či více krajů.
Program je tvořen podprogramy:
1) Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti
protidrogové politiky - podpora sekundární a terciární prevence.
Z hlediska forem (typů) sociálních služeb budou podporovány kontaktní centra, terapeutické
komunity, terénní programy pro uživatele drog, služby následné péče, denní a týdenní
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stacionáře, domovy pro osoby se závislostí na návykových látkách (domovy se zvláštním
režimem), sociální poradenství.
Dotace nebude poskytována na zdravotnický materiál a mzdy zdravotnických pracovníků.
2) Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti
sociální prevence a prevence kriminality.
Z hlediska forem (typů) sociálních služeb budou podporovány služby – telefonická krizová
pomoc, krizová pomoc, azylové domy pro matky (nebo otce) s dítětem (dětmi) (pozn. nebudou
podporovány azylové domy pro osoby bez přístřeší – pro jednotlivce), domy na půl cesty,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terénní programy, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, raná péče, sociální poradenství (nebudou podporovány manželské
a rodinné poradny).
V rámci tohoto podprogramu nebudou podporovány projekty zaměřené na poskytování
sociálních služeb, které jsou určeny pro osoby bez přístřeší. Jedná se o následující službyazylové domy „pro jednotlivce“, terénní programy pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová
denní centra pro osoby bez přístřeší, sociální poradenství. Tyto projekty budou od roku 2006
podporovány v rámci grantového řízení z prostředků Evropského sociálního fondu (Opatření
2.1. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů).
V rámci tohoto podprogramu nebudou podporovány aktivity, které spadají do kompetence
Odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV a dotačního řízení oblasti podpory rodiny.
Jedná se zejména o projekty zaměřené na podporu rodinného poradenství, mateřských
center, pěstounské péče, náhradní rodinné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc4 atd.
3) Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských
komunitách
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské
komunity a podporu sociální práce v romských komunitách.
Z hlediska forem (typů) sociálních služeb budou podporovány terénní programy pro osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální
poradenství.
Zvláštní sociální službou v sociálně vyloučených romských komunitách se rozumí aktivity
zacílené na podporu integrace příslušníků romské komunity podle § 21 nařízení vlády
č. 98/2002 Sb. ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu
integrace příslušníků romské komunity.
4) Podpora sociálních služeb zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a
osobám se zdravotním postižením
Tento podprogram je určen na podporu sociálních služeb celostátního či nadregionální
charakteru, které jsou poskytovány seniorům a osobám se zdravotním postižením.
V případě projektů zaměřených na výcvik asistenčních, vodicích psů pro osoby se zdravotním
postižením budou podporovány pouze aktivity spojené s předáváním psa uživateli a návazné
služby pro držitele těchto psů.
V rámci tohoto podprogramu nebudou podporovány nově podané projekty pro rok 2006,
tj. projekty, které doposud nebyly finančně podpořeny ze strany MPSV (odboru sociálních
služeb).
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5) Podpora integrace cizinců v ČR
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu aktivit zaměřených
na poskytování sociálně - právního poradenství cizincům (tj. poskytování sociálně právního případně i psychologické poradenství cizincům, poskytování asistence cizincům
při zvládání administrativních náležitostí spojených se sociálním zajištěním nebo vstupem
na trh práce, asistence při jednání cizinců na úřadech, pomoc v komplikované osobní či
rodinné situaci), na podporu aktivit zaměřených na integraci zranitelných skupin
imigrantů, zejména žen a dětí (podpora integrace zranitelných skupin imigrantů, zejména
pak žen a dětí, se zvýšenou pozorností věnovanou ženám bez rodinného zázemí, na ženy
pocházející ze zemí s odlišným sociálně - kulturním prostředí, na projekty zvyšující
informovanost o vztazích mezi muži a ženami a o postavení žen ve společnosti ČR) a
podporu rozvoje vztahů mezi komunitami (podpora rozvoje vztahů a vzájemného
porozumění a podpory mezi komunitami jak cizinců navzájem, tak mezi majoritní společností
v ČR a cizinci, dále podpora informovanosti majority o podmínkách a problematice života
cizinců v ČR).

II. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni
Tento program je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb, jejichž působnost
je vymezena územím obce či kraje a na jejichž poskytování má obec, kraj zájem.
Program je tvořen podprogramy:
1) Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti
protidrogové politiky - podpora sekundární a terciární prevence.
Z hlediska forem (typů) sociálních služeb budou podporovány kontaktní centra, terapeutické
komunity, terénní programy pro uživatele drog, služby následné péče, denní a týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se závislostí na návykových látkách (domovy se zvláštním
režimem), sociální poradenství.
Dotace nebude poskytována na zdravotnický materiál a mzdy zdravotnických pracovníků.
2) Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb v oblasti
sociální prevence a prevence kriminality.
Z hlediska forem (typů) sociálních služeb budou podporovány služby – telefonická krizová
pomoc, krizová pomoc, azylové domy pro matky (nebo otce) s dítětem (dětmi) (pozn. nebudou
podporovány azylové domy pro osoby bez přístřeší – pro jednotlivce), domy na půl cesty,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, terénní programy, sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi, raná péče, sociální poradenství (nebudou podporovány manželské
a rodinné poradny).
V rámci tohoto podprogramu nebudou podporovány projekty zaměřené na poskytování
sociálních služeb, které jsou určeny pro osoby bez přístřeší. Jedná se o následující službyazylové domy „pro jednotlivce“, terénní programy pro osoby bez přístřeší, nízkoprahová
denní centra pro osoby bez přístřeší, sociální poradenství. Tyto projekty budou od roku 2006
podporovány v rámci grantového řízení z prostředků Evropského sociálního fondu (Opatření
2.1. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů).
V rámci tohoto podprogramu nebudou podporovány aktivity, které spadají do kompetence
Odboru rodinné politiky a sociální práce MPSV a dotačního řízení oblasti podpory rodiny.
Jedná se zejména o projekty zaměřené na podporu rodinného poradenství, mateřských
center, pěstounské péče, náhradní rodinné péče, zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc5 atd.
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3) Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských
komunitách
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu integrace příslušníků romské
komunity a podporu sociální práce v romských komunitách.
Z hlediska forem (typů) sociálních služeb budou podporovány terénní programy pro osoby
žijící v sociálně vyloučených komunitách, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální
poradenství.
Zvláštní sociální službou v sociálně vyloučených romských komunitách se rozumí aktivity
zacílené na podporu integrace příslušníků romské komunity podle § 21 nařízení vlády
č. 98/2002 Sb. ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování
dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu
integrace příslušníků romské komunity.
4) Podpora integrace cizinců v ČR
Tento podprogram je určen pro projekty zaměřené na podporu aktivit zaměřených
na poskytování sociálně - právního poradenství cizincům (tj. poskytování sociálně právního případně i psychologické poradenství cizincům, poskytování asistence cizincům
při zvládání administrativních náležitostí spojených se sociálním zajištěním nebo vstupem
na trh práce, asistence při jednání cizinců na úřadech, pomoc v komplikované osobní či
rodinné situaci), na podporu aktivit zaměřených na integraci zranitelných skupin
imigrantů, zejména žen a dětí (podpora integrace zranitelných skupin imigrantů, zejména
pak žen a dětí, se zvýšenou pozorností věnovanou ženám bez rodinného zázemí, na ženy
pocházející ze zemí s odlišným sociálně - kulturním prostředí, na projekty zvyšující
informovanost o vztazích mezi muži a ženami a o postavení žen ve společnosti ČR) a
podporu rozvoje vztahů mezi komunitami (podpora rozvoje vztahů a vzájemného
porozumění a podpory mezi komunitami jak cizinců navzájem, tak mezi majoritní společností
v ČR a cizinci, dále podpora informovanosti majority o podmínkách a problematice života
cizinců v ČR).
V dotačním řízení pro rok 2006 mají prioritu takové sociální služby, které jsou poskytovány s cílem
naplnit individuální potřeby uživatelů, které umožňují uživateli vést běžný život ve svém přirozeném
prostředí, podporují uživatele v zapojení se do místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení
ze společenského života. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální kohezi
místních společenství (obcí a krajů) a jsou součástí komunitních plánů sociálních služeb.
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B) V oblasti podpory rodiny vyhlašuje MPSV – Odbor rodinné politiky a sociální
práce - následující programy:
I. Program podpory zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče
pečující o dítě do 6 let věku
Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na poskytování služeb rodičům
pečujícím o děti do 6 let věku za účelem prevence proti sociálnímu vyloučení způsobenému
déletrvající sociální izolací. Podmínkou je, že uživatelé tráví čas v zařízeních poskytujících tyto
služby společně a současně se svými dětmi. Žadateli mohou být například mateřská centra,
komunitní centra poskytující služby rodičům s dětmi na mateřské a rodičovské dovolené a
obdobná zařízení. Preferovány budou současně také služby, které podporují sociální kohezi
místních společenství (obcí a krajů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních plánů
sociálních služeb.

II. Program podpory poradenství a výchovy k harmonickému partnerství a
manželství a odpovědnému rodičovství
Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na poradenskou a osvětovou činnost
v oblasti výchovy lidí k harmonickému partnerství a manželství a odpovědnému rodičovství.
Podporováni budou žadatelé, jejichž činnost je zaměřena na oblast rodinného poradenství, včetně
poradenství dívkám a ženám v situaci nechtěného těhotenství, a/nebo na osvětovou činnost
v oblasti výchovy k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství. Osvětová
činnost může být poskytována formou přednášek, přednáškových a přípravných kurzů, jakož i
jinou inovativní formou. Podporováni budou žadatelé, jejichž činnost je zaměřena zejména na děti,
mládež, mladé lidi, stávající partnery, manžely a rodiče. Rovněž bude podporováno vzdělávání
školitelů v dané oblasti. V případě přednáškových kurzů ve školách je podmínkou pro přiznání
dotace akreditace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

III. Program sanace rodin s dětmi ohrožených dysfunkcí
Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na terénní a ambulantní služby
poskytované rodinám s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů nepříznivé
sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a u kterého existují další rizika
ohrožení jeho vývoje. Cílem programu je zaměření na znovuobnovení fungování rodiny, včetně
prevence odebrání dítěte z rodiny nebo umožnění jeho návratu zpět do rodiny. Podporováni
budou žadatelé vyvíjející v dané oblasti zejména sociálně terapeutickou činnost, výchovněvzdělávací a aktivizační činnost, poskytující pomoc při prosazování práv a zájmů a žadatelé
napomáhající zprostředkovávat kontakt rodiny nebo jejích členů se společenským prostředím.
Tyto činnosti budou spočívat zejména v posilování rodičovského chování, snížení závislosti na
poskytování dlouhodobé pomoci a snížení rizika opakování sociálního selhání.

IV. Program podpory a pomoci dětem opouštějícím ústavní nebo pěstounskou péči
Tento program je určen na podporu projektů zaměřených na pomoc dětem před opuštěním
ústavní nebo pěstounské péče s cílem usnadnit osamostatnění těchto dětí, včetně případného
založení vlastní fungující rodiny. Preferovány budou projekty zaměřené na psychologické,
speciálně pedagogické, sociálně pedagogické a profesní poradenství, pomoc při prosazování práv
a zájmů, aktivizační a resocializační programy, terénní programy a ostatní služby následné péče.
V dotačním řízení v oblasti podpory rodiny pro rok 2006, v programech III. Sanace rodin s dětmi
ohrožených dysfunkcí a IV. Podpory a pomoci dětem opouštějícím ústavní nebo pěstounskou
péči, budou preferovány projekty, které předloží subjekty s uděleným pověřením k výkonu
sociálně právní ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů.
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III.
Výklad pojmů
1. Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám
za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.
2. Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů
trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto
řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
3. Sociálním začleňováním se rozumí proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené nebo
sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které jim napomáhají plně se
zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti a žít způsobem, který je
ve společnosti považován za běžný.
4. Sociálním vyloučením se rozumí vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a nemožnost se
do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace.
5. Krizovou sociální situací se rozumí taková situace, která ohrožuje život nebo významně snižuje
jeho kvalitu a perspektivy a vyžaduje bezodkladné řešení.
6. Standardy kvality sociálních služeb se rozumí soubor kritérií, která umožňují rozpoznat úroveň
kvality poskytovaných sociálních služeb v oblasti procedurální, personální a provozní.
7. Zařízením služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče s dětmi do 6 let věku se rozumí
takový typ zařízení, v němž tráví rodiče společně se svými dětmi určitou část volného času a mají
možnost zabránit tak své sociální izolaci. Podmínkou je, že službu využívají rodiče společně a
současně se svými dětmi. Jedná se zejména o mateřská centra a zařízení obdobného charakteru.
8. Výchovou k harmonickému partnerství a manželství a odpovědnému rodičovství se rozumí
nejrůznější osvětová činnost připravující děti, mládež a mladé lidi na roli rodičů a život
v partnerském a manželském vztahu, přičemž jejich předmětem není pouze sexuální výchova.
Výchovou k harmonickému partnerství a manželství a odpovědnému rodičovství se dále rozumí
osvětová činnost určená pro stávající partnery, manžele a rodiče zaměřená na podporu
zkvalitňování vzájemných vztahů a rodinného života.
9. Sanací rodiny se rozumí činnosti vedoucí ke znovuobnovení narušených funkcí rodiny.
10. Cizincem se rozumí občan jiného státu než České republiky nebo osoba bez státního občanství,
která je dlouhodobě legálně usazená v ČR a žije na území ČR nejméně po dobu jednoho roku.
11. Integrací cizinců se rozumí komplexní proces postupného začleňování cizinců do stávajících
vazeb a struktur společnosti a podpora aktivního a samostatného života cizinců v ČR. Integrace je
zaměřena kromě cizinců i na občany ČR s cílem zvýšit informovanost obou skupin a zkvalitnit
rozvoj vztahů mezi cizinci a hostitelskou společností.
12. Uživatelem se rozumí osoba, které jsou poskytovány sociální služby z důvodu její nepříznivé
sociální situace; služby ve smyslu programů v oblasti podpory rodiny.
13. Pracovník je každá fyzická osoba, která vykonává práci při poskytování služby. Jde zejména
o zaměstnance, dobrovolníky a studenty, kteří vykonávají odbornou praxi.
14. Sociální pracovník je odborný pracovník (vzdělání VOŠ, VŠ - Bc., Mgr. - zaměření na sociální
práci), který vykonává činnosti6 směřující k předcházení sociálního vyloučení uživatelů a
k začleňování znevýhodněných a zranitelných skupin osob do společnosti, za podpory vlastního
potenciálu uživatele.

6

Činnosti, které sociální pracovník vykonává: sociální podpora a provázení, mediace - řešení konfliktů, sociální
kontrola a dohled, sociální analýza, koncepční činnost, sociální poradenství, řízení sociální práce, rozvoj teorie a
metodologie, administrativní práce.

6

15. Dobrovolník7 je fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České
republiky; fyzická osoba starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na
základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou
službu.
16. Žadatelem se rozumí ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti a podáním žádosti se uchází
o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociální služby, nebo služby ve smyslu programů
v oblasti podpory rodiny.
17. Poskytovatelem dotace ze státního rozpočtu (dále jen “poskytovatel”) se rozumí MPSV, které
vyhlašuje a určuje podmínky pro poskytování dotace ze státního rozpočtu, rozhoduje o účelovém
poskytování dotace na sociální služby nebo na podporu rodiny.
18. Věcně příslušným odborem se rozumí ten odbor MPSV, který vyhlašuje a spravuje dotační
řízení MPSV. V případě dotačního řízení v oblasti poskytování sociálních služeb je jím Odbor
sociálních služeb MPSV. V případě dotačního řízení v oblasti podpory rodiny je jím Odbor rodinné
politiky a sociální práce MPSV.
19. Příjemcem se rozumí žadatel, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
poskytovatelem rozhodnuto.
20. Projektem se rozumí popis jednotlivých činnosti/aktivit nestátních neziskových subjektů v oblasti
poskytování sociálních služeb; v oblasti podpory rodiny včetně způsobu jejich finančního zajištění
(rozpočtu projektu).
21. Neoprávněným použitím peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu se
rozumí jejich výdej, jehož provedením byla porušena povinnost stanovená právním předpisem,
rozhodnutím, případně dohodou o poskytnutí těchto prostředků, nebo porušení podmínek,
za kterých byly příslušné peněžní prostředky poskytnuty.
22. Zadržením peněžních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu se rozumí porušení
povinnosti vrácení prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu ve stanoveném termínu.
23. Finančním vypořádáním se rozumí přehled o čerpání a použití prostředků a vrácení nepoužitých
prostředků do státního rozpočtu.

IV.
Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
1. Žádost mohou podat občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů,
ve znění pozdějších předpisů, církevní právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě
náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých
zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů, obecně
prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a
o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které poskytují sociální
služby, nebo služby v oblasti podpory rodiny a dále fyzické osoby, které poskytují sociální služby
na základě živnostenského či jiného oprávnění8 (dále jen “nestátní neziskové subjekty”).
Fyzická osoba nemůže být žadatelem v případě Programu podpory rodiny (viz článek II, bod B
Metodiky).
Podmínkou je sídlo žadatele na území České republiky. Uvedené subjekty musí vykonávat
veřejně prospěšnou činnost v oblasti poskytování sociálních služeb určenou osobám, které se
nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo činnost v oblasti podpory rodiny ve smyslu
vyhlášených dotačních programů (viz článek II Metodiky).
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§ 3 zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění zákona
č. 436/2004 Sb.
8
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
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2. Dotaci lze poskytnout žadatelům, jejichž existence trvá, podle potvrzení vzniku nebo oprávnění
k činnosti, alespoň jeden rok před podáním žádosti o dotaci ze státního rozpočtu.
3. Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti závazky po lhůtě
splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, zdravotní pojišťovně, České správě
sociálního zabezpečení nebo rozpočtu územního samosprávného celku. Tato skutečnost musí být
deklarována formou čestného prohlášení.
4. Dotace z prostředků státního rozpočtu může být podle § 18 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně
prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, obecně prospěšné
společnosti poskytnuta na stejnou činnost nebo stejný projekt pouze z jednoho místa.
O poskytnutí dotace ze státního rozpočtu žádá obecně prospěšná společnost příslušný orgán
státní správy podle charakteru převažující činnosti, kterou nabízí.
5. U projektů zaměřených na podporu integrace příslušníků romské komunity může podle nařízení
vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního
rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské
komunity, jeden žadatel předložit současně nejvýše tři projekty.
6. Dotaci ze státního rozpočtu nelze poskytnout nadacím a nadačním fondům.
7. Na dotaci ze státního rozpočtu není právní nárok.
8. Maximální spoluúčast MPSV na spolufinancování projektů.
Dotace se poskytuje do 70%9 rozpočtovaných nákladů (výdajů) na schválený projekt.
V odůvodněných případech může být doporučený procentní podíl dotace na projekt zvýšen.
Zvýšení podílu projednává Komise pro vypořádání námitek MPSV a schvaluje ministr práce a
sociálních věcí.
9. Pokud budou skutečné náklady (výdaje) na projekt v předepsaném členění nižší než
rozpočtované (stanovené v Rozhodnutí), nesmí použitá částka dotace přesáhnout stanovený
procentní podíl dotace z celkového neinvestičního rozpočtu projektu, který je vymezen
v Rozhodnutí. V případě vykázaného vyššího podílu musí příjemce prostředky, připadající
na překročený podíl v rámci vyúčtování dotace, vrátit do státního rozpočtu, tj. na depozitní účet
MPSV, nejpozději do 31. ledna 2007.
10. Nestátní neziskový subjekt může do své spoluúčasti na projektu zahrnout i práci dobrovolníků,
která je organizována podle zákona č.198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 436/2004 Sb. Náklady na jeho činnost jsou pak stanoveny na úrovni
odpovídající 6 platové třídě a 6 platovému stupni dle „Stupnice platových tarifů podle platových
tříd a platových stupňů“, která je daná nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (ve znění nařízení
č.637/2004 Sb.), § 5 odst. 1 a to bez mimotarifních složek platu.
11. Obsahové zaměření žádosti musí odpovídat vyhlášenému programu (resp. podprogramu). MPSV
si vyhrazuje právo přesunout žádost do jiného vyhlášeného dotačního programu
(resp. podprogramu), a to v rámci programů podle článku II Metodiky.
12. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se nestátnímu neziskovému subjektu poskytují jen
na úhradu nezbytně nutných nákladů (výdajů) provozované služby, což znamená, že do rozpočtu
nesmí být zakalkulován zisk.
13. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se neposkytují na samostatné projekty, jimiž se
zabezpečují výdaje na úhradu hospodářsko - správních nákladů. Tyto náklady musí být
rozpracovány do jednotlivých žádostí, se kterými věcně souvisejí. Součástí žádosti nemůže být
úhrada hospodářsko - správních nákladů, které nesouvisejí s činnostmi uváděnými v žádosti (viz
bod 22).

9
Do 70% podílu finančních prostředků za státního rozpočtu na financování projektu podle části druhé bodu 5
Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím
ústředními orgány státní správy se započítávají dotace poskytnuté úřady práce, dotace poskytnuté dalšími
ministerstvy (např. Ministerstvo zdravotnictví, MŠMT, Ministerstvo vnitra), nebo mezirezortními radami vlády
(např. dotační programy vyhlašované Sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Kanceláří
Rady vlády pro záležitosti romské komunity).
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14. Přiznané peněžní prostředky z MPSV, určené na konkrétní účel, nelze duplicitně použít, pokud
byly na tentýž účel poskytnuty prostředky jiným ústředním orgánem státní správy.
15. Do vlastních zdrojů nelze započítávat finanční prostředky, které nejsou evidovány v účetnictví
nestátního neziskového subjektu.
16. Příjemce nesmí z dotace ze státního rozpočtu poskytovat finanční prostředky jiným právnickým
nebo fyzickým osobám, pokud se nejedná o úhradu spojenou s realizací činností, na které byly
prostředky uvolněny.
17. Pokud žadatel požádá o finanční prostředky ze státního rozpočtu, uvede v žádosti rozpočet
výnosů (příjmů) a nákladů (výdajů), které mu vzniknou realizací deklarovaných činností.
V rozpočtu uvede předpokládané výnosy (příjmy) z jiných veřejných financí včetně plateb
ze zdravotního pojištění.
18. Z poskytnuté dotace nelze hradit náklady (výdaje):
a) 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),
b) mimotarifní složky platu,
c) na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění),
d) výdaje na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob),
e) na členské příspěvky v mezinárodních institucích,
f) na splátky finančních závazků a leasingové splátky,
g) na odpisy majetku,
h) na tvorbu kapitálového jmění (zisku),
i) spojené se zahraničními pracovními cestami,
j) na výzkum a vývoj,
k) na rekondiční a rekreační pobyty,
l) na příspěvek zaměstnavatele zaměstnancům na stravné a jízdné,
m) na provedení účetního auditu,
n) na pokuty a sankce,
o) na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).
19. Z poskytnuté dotace nelze hradit mzdové náklady zdravotních pracovníků (např. zdravotních
sester, lékařů) a zdravotnický materiál.
20. Z poskytnuté dotace lze hradit plat zaměstnance do výše odpovídající platovým třídám
stanoveným podle § 4 zákona č.143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost
v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
a nařízení vlády č.330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě, ve znění pozdějších předpisů. Pro tyto účely se zařazení zaměstnanců řídí nařízením
vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se
mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění pozdějších předpisů.
21. Z poskytnuté dotace lze hradit:
• provozní náklady nezbytné pro realizaci projektu, které jsou identifikovatelné, účetně
evidované, ověřitelné a podložené originálními dokumenty,
• mzdové náklady (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění, které hradí zaměstnavatel
za své zaměstnance), které jsou odměnou za realizaci schváleného projektu, zaměstnancům
a osobám činným na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, se kterými se
uzavře pro tento případ a v zájmu prokazatelnosti smlouva v rámci pracovně právního vztahu
podle zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Při poskytování
prostředků na mzdy se postupuje podle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní
pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů.
22. Požadavek na úhradu hospodářsko - správních nákladů včetně mzdových nákladů technicko hospodářských pracovníků může tvořit maximálně 14 % celkového požadavku na dotaci.
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V.
Žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
1. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována na základě žádosti předložené MPSV v závazné
formě. Žádost musí být vyplněna stanoveným způsobem a doložena požadovanými přílohami.
Žádost se podává současně v listinné a elektronické podobě na pevném disku (CD). Formulář
Žádosti je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách www.mpsv.cz.
2. Předložená Žádost musí minimálně obsahovat:
obecnou část – základní informace o žadateli a souhrnné informace o projektu; obecná
část má výrazně informační charakter; údaje z této části jsou převáděny do centrální
databáze Ministerstva financí,
specifickou část - projekt – souhrnné informace o poskytovaných službách (činnostech);
povinné přílohy k Žádosti:
o ověřenou kopii10 potvrzující vznik subjektu (žadatele) nebo oprávnění k činnosti,
občanská sdružení předloží ověřenou kopii stanov s registrací
u Ministerstva vnitra,
církevní právnické osoby předloží ověřený výpis z registru ústředního
orgánu státní správy ČR, který registruje církve a náboženské
společnosti,
obecně prospěšné společnosti předloží ověřený výpis z rejstříku obecně
prospěšných společností u rejstříkového soudu,
fyzické osoby doloží oprávnění k činnosti ověřenou kopií živnostenského
listu,
o ověřenou kopii10 registrace nestátního zdravotnického zařízení, pokud je v rámci
projektu poskytována léčebně preventivní, rehabilitační nebo ošetřovatelská péče,
o ověřenou kopii10 oprávnění s uděleným pověřením k výkonu sociálně právní
ochrany dětí podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů, v případě, že je žadatel pověřenou osobou
ve smyslu tohoto zákona,
o čestné prohlášení o bezdlužnosti podle článku IV odstavce 3 této Metodiky,
o vyjádření k podpoře projektu (v případech, kde je vyžadováno).
3. Podmínkou pro poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2006 nestátním neziskovým
subjektům, kterým byla poskytnuta neinvestiční dotace v roce 2005, je splnění všech bodů
Rozhodnutí a dodržení všech podmínek stanovených Zásadami vlády pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní
správy přijatými usnesením vlády ČR č. 114 ze dne 7. února 2001, ve znění usnesení vlády ČR
č. 745 ze dne 15. června 2005 a Metodikou MPSV pro poskytování finančních prostředků
ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům pro rok 2005.
4. Informace v průběhu zpracování žádosti:
−

V případě Programu podpory sociálních služeb na celostátní úrovni a Programu podpory
sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytuje: Blanka Pourová, telefon:
221 922 241, e - mail blanka.pourova@mpsv.cz. Konzultace jsou poskytovány po předchozí
telefonické domluvě.

−

V případě Programu na podporu rodiny poskytuje Mgr. Kateřina Příhodová nebo Mgr. Lenka
Peroutková, tel. 221 922 450 nebo 221 922 855, e-mail: katerina.prihodova@mpsv.cz nebo
lenka.peroutkova@mpsv.cz. Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.

5. Do dotačního řízení MPSV se zařazují žádosti, podané nejpozději do 30. září 2005 včetně.
Dodržením lhůty pro podání žádosti se rozumí potvrzený den převzetí zásilky k poštovní přepravě
a v případě osobního dodání žádosti na MPSV prezenčním razítkem podatelny MPSV.
−
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V případě Programu podpory sociálních služeb na celostátní úrovni a Programu podpory
sociálních služeb na místní a regionální úrovni se žádosti podávají na adresu: Odbor
sociálních služeb, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 2.

Ověření ne starší než 6 měsíců.
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−

V případě Programu na podporu rodiny se žádosti podávají na adresu: Odbor rodinné
politiky a sociální práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01
Praha 2.

6. Pozdní podání žádosti je důvodem k nezařazení žádosti do dotačního řízení MPSV.
7. Věcně příslušný odbor MPSV žádosti přijme a zaregistruje. Registrovány budou pouze žádosti,
podané na příslušném formuláři (v listinné a elektronické podobě). Žádost, která nebude splňovat
podmínky dotačního řízení MPSV, bude z dotačního řízení pro formální nedostatky vyřazena.
Registraci žádosti nelze považovat za příslib poskytnutí dotace.
8. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je nestátní
neziskový subjekt povinen informovat věcně příslušný odbor nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.

VI.
Způsob poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
1. MPSV meziresortně koordinuje přípravu a vyhodnocení žádosti včetně poskytování finančních
prostředků. Úkolem meziresortních jednání je vyloučení možnosti duplicitního financování stejné
činnosti v rámci jednoho projektu.
2. Pro projednávání, hodnocení projektů a pro stanovení výše poskytované dotace ze státního
rozpočtu je stanoven následující postup:
Kontrola formální úplnosti náležitostí žádosti,
Hodnocení projektů - projekty jsou hodnoceny hodnotiteli. Těmi mohou být jednak interní
zaměstnanci MPSV, jednak externí odborníci. Hodnotitelé v souladu se schválenými
zásadami hodnocení projektů posoudí kvalitu projektů a navržený rozpočet a přijmou
návrh rozhodnutí o míře podpory projektu.
Dotační komise globálně posuzuje, zda byly zváženy všechny zúčastněné společenské
zájmy a zda hodnotitelé rozhodovali v obdobných případech stejně a doporučuje
ministrovi práce a sociálních věcí ke schválení výsledky dotačního řízení,
Ministr práce a sociálních věcí schvaluje a svým podpisem stvrzuje přidělení konkrétní
výše dotace na projekt,
Žadatel má právo podat na věcně příslušný odbor MPSV proti Rozhodnutí o poskytnutí
dotace námitku. Námitku lze podat proti výši přidělené dotace a podílu dotace na rozpočtu
projektu, stanoveného v Rozhodnutí. Námitku lze podat pouze na předepsaném formuláři
pro podání námitky. Námitky projednává Komise pro vypořádání námitek MPSV
a schvaluje ministr práce a sociálních věcí. Termíny pro podávání námitek budou
zveřejněny na internetových stránkách http://www.mpsv.cz po vyhlášení výsledků
hodnocení žádostí na internetových stránkách http://www.mpsv.cz.
3. Předběžné výsledky hodnocení žádostí budou zveřejněny na internetových stránkách
http://www.mpsv.cz. O výši poskytnuté dotace na jednotlivé projekty se rozhodne s ohledem
na schválení státního rozpočtu a s ohledem na vyúčtování poskytnuté dotace v předcházejícím
období, nejpozději do konce února 2006.
4. Žadatel je o výsledku hodnocení žádostí vyrozuměn písemně věcně příslušným odborem, to buď
vydáním Rozhodnutí podle článku VII. Metodiky nebo dopisem o zamítnutí žádosti.
5. Předložená žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu do dotačního řízení se žadateli zpět
nevrací.
VII.
Vydání Rozhodnutí
1. Po schválení státního rozpočtu pro daný rok a vyčlenění objemu účelových finančních prostředků
nestátním neziskovým subjektům vydá MPSV, za předpokladu kladného posouzení a schválení
žádosti, Rozhodnutí. Na toto Rozhodnutí se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.
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2. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydává věcně příslušný odbor MPSV, svým podpisem ho stvrzuje
příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí.
3. Součástí Rozhodnutí jsou podmínky, které je příjemce dotace povinen při čerpání a použití
finančních prostředků ze státního rozpočtu dodržet.
4. Dotace ze státního rozpočtu je poskytována účelově a lze ji tudíž použít jen na účel uvedený
v Rozhodnutí.
5. Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje převodem z účtu poskytovatele na bankovní účet
příjemce.
6. Přidělené finanční prostředky budou příjemcům poskytovány čtvrtletně. V případě 1. čtvrtletí
po vydání Rozhodnutí podle článku VII bodu 1 Metodiky, nejpozději však do 15. března. A dále
pak nejpozději poslední den prvního měsíce druhého, třetího, čtvrtého čtvrtletí (tj. do 30. dubna,
31. července a do 31. října.), 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 (tj. do 15. března a
31. července).
7. Finanční prostředky za I. čtvrtletí budou poukázány na účet příjemců dotací po schválení výše
dotací ministrem práce a sociálních věcí, případné kladně vyřízené námitky budou promítnuty
do výsledků dotačního řízení nejpozději ve III. čtvrtletí.
8. Nestátní neziskový subjekt je povinen do 14-ti dnů ode dne doručení Rozhodnutí písemně
nahlásit jména zaměstnanců, kteří mají hmotnou odpovědnost podle § 176 a § 177 zákona
č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.
9. Nestátní neziskový subjekt je povinen předložit věcně příslušnému odboru Výroční zprávu
o činnosti organizace v rozpočtovém období, v němž mu byla poskytnuta dotace ze státního
rozpočtu, nejpozději do 31. srpna 2007. Výroční zpráva musí obsahovat minimálně:
přehled činností (poskytovaných 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) v členění podle zdrojů,
stav a pohyb majetku a závazků organizace a
úplný objem nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění činností podle projektu a
náklady na vlastní činnost (správu) organizace.
10. Pokud na projekt byla v roce 2006 přidělena neinvestiční dotace od MPSV vyšší než 1 mil. Kč,
předloží subjekt do 31. srpna 2007 věcně příslušnému odboru výrok auditora za rok 2006. Jeho
součástí musí být také vyjádření auditora ke způsobu účtování a použití poskytnuté dotace
od MPSV.
VIII.
Sledování, kontrola a vyúčtování dotace
1. Nestátní neziskový subjekt odpovídá za hospodárné a efektivní použití rozpočtových prostředků
v souladu s účely, pro které byly poskytnuty. Dále je nestátní neziskový subjekt 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.
2. O veškerých změnách údajů uváděných v předložené žádosti, ke kterým dojde, je nestátní
neziskový subjekt povinen informovat věcně příslušný odbor nejpozději do 14 dnů od jejich vzniku.
3. Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu a uplatnění
sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků 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 § 44 a zákona č. 218/2000 Sb.,
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o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů.
4. Podmínkami, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle
§ 44 a odst. 4 písm. a) zákona č. 218/2000 Sb. (odvod 5% z poskytnuté dotace, bez uložení
penále) se rozumí pouze případy kdy:
−

Výroční zprávy o činnosti organizace v rozpočtovém období, na které byla poskytnuta
dotace ze státního rozpočtu, budou předloženy po 31. srpnu roku 2007,

−

Audit účetní závěrky bude předložen po 31. srpnu 2007 - týká se pouze subjektů, na které
se vztahuje povinnost předložit audit účetní závěrky podle Metodiky a Rozhodnutí.

−

MPSV bude o změnách v žádosti informováno po lhůtě 14-ti dnů od jejich vzniku, vyjma
změny čísla účtu.

−

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

−

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

Porušení ostatních pravidel uvedených v Metodice a Rozhodnutí je posuzováno podle § 44 a odst.
4 písm. c) zákona č. 218/2000 Sb. (odvod ve výši porušení a penále od jednoho promile až
do výše poskytnuté dotace). Nedodržení termínu pro vyúčtování dotace je důvodem
pro nepřidělení dotace na další rok.
5. 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 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 obecné předpisy o správním řízení.
6. V případě, že by důvodem k zahájení správního řízení byla skutečnost uvedení neúplných nebo
nepravdivých údajů, bude nestátní neziskový subjekt nejprve vyzván k nápravě a uvedení
skutečného stavu do souladu s uvedenými údaji v žádosti ve lhůtě do 1 měsíce. V případě, že tak
neučiní, bude správní řízení o odnětí dotace zahájeno.
7. Bylo-li rozhodnuto o odnětí finančních prostředků z důvodu vázání prostředků státního rozpočtu,
není možné uložit vrácení finančních prostředků, které byly již příjemci poskytnuty.
8. Rozhodnutí o odnětí dotace ze státního rozpočtu vydává věcně příslušný odbor MPSV, svým
podpisem ho potvrzuje příslušný náměstek ministra práce a sociálních věcí, kterého v případě
jeho nepřítomnosti může zastoupit ředitel věcně příslušného odboru. Proti rozhodnutí o odnětí
dotace ze státního rozpočtu lze podat rozklad.
9. Přidělená dotace ze státního rozpočtu za rok 2006 musí být řádně vyúčtována k 31. prosinci 2006
a na předepsaném formuláři předložena (doručena) nejpozději do 31. ledna 2007. Součástí
vyúčtování je:
−

tabulka vyúčtování poskytnuté dotace a přehled skutečných podílů jednotlivých (zejména
veřejných) zdrojů na financování projektu,

−

souhrnná zpráva o realizaci projektu v roce 2006,

−

potvrzení místně příslušného státního orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči
státu (místně příslušnému finančnímu úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě
sociálního zabezpečení).

10. V případech nedodržení podmínek stanovených MPSV je příjemce povinen do 30 dnů
od rozhodné události na straně příjemce vrátit v tomtéž roce finanční prostředky na účet, z něhož
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byla dotace poskytnuta, pokud tak lze učinit do 31. prosince příslušného roku, nebo na depozitní
účet poskytovatele.11
IX.
Závěrečná ustanovení
Tato Metodika nabývá účinnosti dnem 28. července 2005.
místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí, v.r.

11

Vyhláška č. 531/2002 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem.
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