Nejčastější otázky k dotačnímu řízení pro rok 2010
Ke kapacitě
Pokud se bude v žádosti vyplňovat okamžitá kapacita, bude brán zřetel na údaj kapacity
z registru sociálních služeb? Bude tento údaj závazný?
Při registraci nebyla kapacita terénní pečovatelské služby jasně vymezena, jak se pak
v žádosti hodnotí kapacita služby?
Jak se stanoví kapacita u odborného sociálního poradenství?
V letošním roce při změně statutu organizace došlo také v registrovaných údajích ke
měně výkladu „kapacita“. Vždy jsme uváděli dle počtu uzavřených smluv (160 klientů).
V letošním roce se situace ve skutečnosti nezměnila, ale novým výkladem nyní
uvádíme okamžitou kapacitu (120 klientů). Jak bude posuzována žádost, když skutečná
kapacita se nám nesnížila? Služba raná péče.
Souhrnně k tématu lze uvést, že se s údaji uvedenými v žádostech o dotaci se pracuje
jako s unikátními zdroji informací o dané sociální službě. Informace o kapacitě jsou
jedním ze základních údajů, který vymezuje rámec pro poskytování dané sociální
služby. Z něj poskytovatel vychází při konstrukci personálního, ale také materiálně
technického zajištění služby. Na druhé straně výše zmíněné nástroje k zajištění
poskytování sociální služby jsou limity pro stanovení kapacity. Vzhledem k důležitosti
tohoto údaje, který zajišťuje jeden ze základních parametrů pro stanovení výše
jednotlivých položek v požadavku na dotace ze státního rozpočtu, je nutné tento údaj co
nejvíce přiblížit skutečnosti v dané službě. Kapacita uváděná v registru je jeden z údajů,
je výchozí údaj pro představu o potřebách zajištění poskytování sociálních služeb,
doplňující pro určení potřeb pro finanční zajištění poskytování sociální služeb je pak
kapacita okamžitá. Tyto dva údaje jsou rovnocenné vstupní údaje, s různou funkcí.
Jeden vytváří rámce, druhý pak upřesňuje realitu.
Máme uvádět kapacitu dle instrukcí MPSV, nebo tu, která je uvedena v registraci?
Kapacitu je nutné uvádět v souladu s instrukcemi uvedenými v tzv. toolkit, tedy
nápovědě, která se zobrazí v aplikaci při umístění kurzoru myši na dané políčko –
položku.

Ke změnám v registru
V případě, že zjistím nesoulad údajů v registru a aplikaci se skutečností a příslušný
krajský úřad nestihne zavést údaje do registru do 14. 10. 2009, jak mám postupovat?
Mám podat žádost s chybnými údaji?
Jak lze řešit situaci, kdy se do žádosti automaticky vyplní chybné údaje, které krajský
úřad do registru neaktualizoval, i když změny byly nahlášeny v řádném termínu?
V takovém případě je nutné okamžitě informovat registrující orgán, tj. místně příslušný
krajský úřad. Je otázkou, které údaje jsou chybné, důležité je mít tzv. základní údaje o

poskytované sociální službě v pořádku. Pokud došlo ke změnám ve službě, je
stanovena zákonná lhůta pro poskytovatele k oznámení těchto změn, a zákonná lhůta
pro registrující orgán pro zpracování.
Může se již začít pracovat v žádosti, pokud bylo požádáno o změny v registru
(rozhodnutí by mělo být do konce září)? Projeví se požadované změny v již
rozpracované žádosti?
Po rozhodnutí o změně registrace, dojde k promítnutí změn.

Ke změnám v poskytování sociální služby
Plánujeme od 1. 1. 2010 personální změnu – zrušení 4 ošetřovatelek a vytvoření 4
pracovních míst pracovníků v přímé péči. Lze tuto změnu již zahrnout do žádosti na rok
2010?
Od 1. 1. 2010 změna kapacity poskytovaných služeb, domov pro seniory snížení –
domov se zvláštním režimem zvýšení. S tím souvisí i změna v počtu pracovníků. Je
potřeba dát změnu do registru již teď při vyplňování žádosti o dotaci na rok 2010?
Od ledna 2010 plánujeme navýšení kapacity. Zohledním tuto skutečnost v žádosti na
rok 2010 v řádném nebo mimořádném termínu?
Žádost o dotaci na rok 2010 reflektuje plán roku 2010, reálné výsledky jsou známé
pouze z předchozího roku současnému, tj. z roku 2008, současné s tím se uvádí
skutečnost roku, v jehož průběhu je vyplňována žádost na dotovaný rok, tj. skutečnost
2009 a ta odpovídá stavu k datu vyplnění žádosti, což je většinou uzavřené třetí
čtvrtletí. Při vyplňování žádosti o dotaci pracujeme s údaji, které jsou tedy plánem
dotovaného roku a ne skutečností r. 2009. Plán roku 2010 samozřejmě může být
shodný s rokem 2009.
Pokud se plánuje se změnami v personálním zajištění služby, pak se výsledný stav, tj.
změna uvede v tabulce personální zajištění tak, jak bude realizována. Kapacita, je-li
změna v registraci schválena od 1. 1. 2010, se pak projeví s touto informací, a
poskytovatel pracuje v žádosti s kapacitou roku 2010.
V průběhu roku budeme registrovat novou službu a díky přístavbě objektu současně
poskytovat stávající služby více uživatelům Máme obě změny popsat v jedné žádosti
podané v mimořádném termínu? Pokud nestihneme změny registrace do 30. 6. 2010,
můžeme ještě podat žádost pro rok 2010?
Změny v rozsahu a kapacitě, ve smyslu navýšení jako reakce na vzniklou potřebu pro
zajištění potřeb poskytování sociálních služeb a nebo nově vzniklá služba po 1. 1. 2010,
jsou případy pro mimořádné termíny pro podání žádosti o dotaci ze SR, a to v případě,
kdy není provedena změna v registraci s platností od 1. 1. 2010 do 14. 10. 2009. Pokud
organizace nestihne zahájit poskytování soc. služby včetně registrace do druhého
mimořádného termínu, nelze pro rok uplatnit žádost o dotaci ze SR.
Od 1. 1. 2010 nově vzniklá příspěvková organizace sociálních služeb. Jakým způsobem
získá oprávnění k podání žádosti o dotaci v náhradním termínu? Jakým způsobem
vstoupí do OK systému?
Ve chvíli, kdy bude vydáno rozhodnutí o registraci a organizace se vzdá práva na
odvolání, může se obrátit na odbor informatiky MPSV ČR, zaslat formulář „Souhlas se
zpracováním osobních údajů“ a odborem informatiky mu bude vystaven přístupový klíč

do aplikace. V době mimořádného termínu bude aplikace opět zpřístupněna, a
organizace bude moci vyplnit žádost o dotaci na období roku 2010, a to od data, kdy
službu v tomto roce poskytuje.
Fungujeme od roku 2004, dosud jsme nežádali MPSV o dotaci. Jsme „nová služba“?
Pokud je služba registrována a organizace poskytující službu obdržela přístupová
oprávnění do aplikace, pak může podat žádost o dotaci. Data za předchozí roky
vzhledem k tomu, že organizace nežádala o dotaci, nebudou v aplikaci uvedena (tzv.
šedá políčka) a pro posuzování žádosti o dotaci je pak posuzována jako nový subjekt
v systému dotačního řízení.

Obecný charakter k vyplnění žádosti
Bude možné získat hodnocení konkrétní žádosti, případně důvody hodnotitele
k zamítnutí nebo zkrácení požadované částky?
MPSV ČR plánuje zpřístupnění formuláře hodnocení žádosti o dotaci pro rok 2010 pro
danou organizaci a jí podanou žádost.
Kolikrát může být žádost opravována?
Do data termínu podání žádosti o dotaci kdykoli podle potřeb organizace. To znamená,
v případě řádného termínu podání žádosti, že organizace může při použití funkce „vzít
zpět“ již podanou žádost opět otevřít a upravit, či opravit podle aktuální potřeby a znovu
podat. To vše do 14. 10. 2009 včetně.
Jako statutární město požádáme letos o dotaci. Od 1. 1. 2010 bude zřízena
příspěvková organizace. Jak to bude s případně přidělenou dotací?
Jde o změnu právní formy poskytovatele, po nastalé změně je nutné zaslat formulář
hlášení změn a zaslat dokumenty dokládající změnu. Po té bude MPSV vydána změna
rozhodnutí.
Bude stanoven nebo se posuzovat procentní podíl příspěvku zřizovatele na provoz?
Podle metodiky pro poskytování dotací ze SR na poskytování sociálních služeb pro
období let 2010 až 2011 a její části týkající se hodnocení žádosti je posuzován také
podíl finančních zdrojů, které žadatel uvádí v plánu finančních zdrojů na rok 2010. Jde o
plánované částky, čili i hodnocení s nimi pracuje opatrně a posuzuje se rozsah
vícezdrojového financování. Procentní podíl stanoven není a nepočítáme s ním.
Raná péče je preventivní služba. Vzhledem ke charakteru a nízkému věku dětí
s postižením nemá k dispozici údaje o stupni závislosti. Jak máme postupovat?
V žádosti o dotaci uvedete data, která znáte. Při vyplňování žádosti máte možnost uvést
doplňující informace v komentáři.
Jakým způsobem je posuzována potřebnost služby v případě programu podpory B –
služby s nadregionální či celostátní působností?
Potřebnost služeb zařazených do programu podpory B je posuzována MPSV, a to
v souladu s vyhlášeným dotačním řízením pro rok 2010 a v souladu s prioritami rozvoje
sociálních služeb na národní úrovni.
Lze hradit z dotace základní kurz pracovníka v sociálních službách v rozsahu 150
hodin?

Základní kurz pracovníka v sociálních službách nepatří do oblasti celoživotního
vzdělávání, a proto nepatří mezi uznatelné náklady a nelze jej z dotace hradit.
Je nutno mít písemné potvrzení z jednotlivých subjektů (OSSZ, zdravotní pojišťovny)
pro čestné prohlášení o bezdlužnosti?
Aplikace obsahuje část prohlášení žadatele o tom, že nemá žádné závazky vůči
orgánům státní správy ani nedoplatky na pojistném na sociálním a zdravotním pojištění.
V případě, že se organizace dostane do situace, kdy existují závazky či nedoplatky, je
nutné respektive možné uvést informace do komentáře, včetně informace, jak je situace
řešena (např. splátkový kalendář). Listinné doklady pro následující období nejsou
potřeba a nebudou ani akceptovány.
Bude-li dotace MPSV snížena a nebude zajištěn rozdíl jiným zdrojem, hlásí se tato
změna rozpočtu? Kdy se změny hlásí?
Přidělená dotace by při normálním vývoji ve veřejných financích neměla být snížena.
Rozdíl mezi požadavkem a přidělenou dotací je záležitost organizace nikoliv
poskytovatele dotace, pro poskytovatele dotace je důležitá informace o změně
v rozpočtu čerpání dotace, tj. přidělené částky. Termín pro hlášení změn zůstává stejný
jako v minulých letech a je určen metodikou pro poskytování dotací ze SR na
poskytování sociálních služeb a činí 10 pracovních dnů od nastalé změny, na
předepsaném tiskopise, který je umístěn na webových stránkách MPSV.
Je součástí povinného vzdělávání pracovníků i supervize?
Supervize je další forma vnější podpory sociálních pracovníků a dalších pracovníků
v sociálních službách a není totožná ani není součástí dalšího povinného vzdělávání
v rozsahu 24 hodin ročně.
Bude-li mi dotace schválena, musím mít elektronický podpis, abych mohla podepsat
Prohlášení příjemce dotace?
Prozatím ne, nastanou-li změny v souvislosti s datovými schránkami, bude MPSV
příjemce dotací informovat. Prohlášení příjemce dotace a hlášení změn zůstali jediné
dva kroky v rámci dotačního řízení, které nejsou realizovány v elektronické podobě.
Vyplňují se mzdy i s odvody, které hradí zaměstnavatel za své zaměstnance?
Ano, požadavek na personální náklady (mzdy) je uveden včetně odvodů na pojistné na
sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců.

K souběhu financování z Individuálních projektů krajů z OPLZZ (IP)a státní
dotace
Pokud poskytujeme služby sociální prevence ve dvou krajích, z toho v jednom běží IP,
bude rozpočet služeb hrazených z IP součástí rozpočtu pro žádost o dotaci na další
služby?
Pokud část kapacity nebo rozsahu konkrétní poskytované sociální služby je
financována z IP, pak se jedná o rozpočet služby a je nutné uvést celý rozpočet,
uplatněn bude pouze požadavek na rozsah a kapacitu, kterou chce organizace po
druhém kraji. Jde-li o jiný druh sociální služby tj. jiný identifikátor, po té neuvádí
organizace rozpočet této služby.

Služba je poskytována ve 3 krajích. V rámci jednoho kraje bude financována
z individuálního projektu kraje. Součet kapacity i dalších údajů nebude souhlasit s údaji
v registru – budou nižší. Bude to problém? Máme údaje za tento kraj vyplňovat?
Poskytovatel vyplňuje ty údaje, které jsou rozhodné pro posouzení žádosti o dotaci, což
jsou v tomto případě kapacity a rozsah poskytované služby, na něž je dotace
požadována.
Kraj nám řekl, že v rámci IP budeme moci hradit náklady v nízkoprahovém zařízení na
všechny děti, ne až od určitého věku. Může toto kraj učinit?
Lze těžko posoudit, bez znalosti toho, co je obsahem smlouvy, na jejímž základě bude
tato služba plnit předmět smlouvy. Obecně lze říci, že to co je uvedeno ve smlouvě o IP
mezi dodavatelem a krajem je zajištěno financováním z IP kraje.
Jsme příspěvková organizace, která v rámci ROPu získala investiční prostředky na
výstavbu sociálně terapeutické dílny a dvou chráněných bytů.
1. Můžeme žádat o dotaci na provoz dílny nebo bude žádat KÚ?
2. Na pokrytí mzdových nákladů v dílně a bytech je podán projekt v rámci OPLZZ,
nevíme, zda bude úspěšný. Máme žádat o dotaci na celý provoz, nebo jen
pokrytí dalších provozních nákladů?
3. Poskytujeme i pobytové služby (domov pro osoby se ZP, týdenní stacionář,
chráněné bydlení), nemáme však příjmy od zdravotních pojišťoven. Bude se toto
v žádosti uvádět?
Ad 1) na zajištění základních činnosti jakékoli sociální služby, odpovídají-li zákonu o
sociálních službách, lze požádat o dotace ze SR. Kraj o dotaci nežádá, žádá si
poskytovatel služby, kraj hodnotí žádost a navrhuje výši dotace.
Ad 2) je na poskytovateli sociální služby, zda podá žádost o dotaci a posléze, je-li
úspěšný ve výzvě OPLZZ uspěje, dotaci v poměrné části vrací
Ad 3) pokud poskytujete zdravotní péči podle § 36 zákona o sociálních službách, pak
musí být hrazena ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění, což ukládá zákon o
veřejném zdravotním pojištění. Žadatel o dotaci ze SR uvádí příjmy, jedná-li se o
poskytovatele služeb domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením,
domov se zvláštním režimem a týdenní stacionář, od zdravotních pojišťoven. Nemá-li
takové příjmy, v komentáři uvede odůvodnění, proč tomu tak není.

K ne/uznatelným nákladům
Lze z dotace hradit poplatky z běžného účtu a zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnanců (účtová skupina 54)?
Z účtové skupinu č. 54 nelze z dotace hradit ty, které jsou vyjmenovány v metodice pro
poskytování dotací. Zákonné pojištění zaměstnanců z dotace hradit lze.
Lze hradit náklady na školení účetní?
Tyto náklady hradit nelze.
Lze hradit cestovní náklady na odborná kolegia vedoucích pracovníků a účetních?
Cestovní náhrady jsou uznatelnými náklady v případech, že souvisí s poskytováním
sociálních služeb.
Lze dát do nákladů pečovatelské služby nebo osobní asistence nákup obědů?

Nejedná se o nákup služeb, jde o zajištění stravování uživatelů služby a z charakteru
nákupu obědů pro uživatele služby vyplývá, že se jedná o službu obecného
ekonomického zájmu, čili ekonomickou činnost. Do uznatelných nákladů nelze
zahrnout.
Co se dá zahrnout do ostatních osobních nákladů?
Povinnou tvorbu FKSP v případě příspěvkových organizací, a to podle vyhlášky MF
114/2002 Sb. o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů. U
všech o zákon 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších
předpisů.
Lze vybrané úhrady od uživatelů služeb použít na úhradu neuznatelných nákladů?
Ano, ale příspěvek na péči by měl být využit na zjištění péče a pomoci.
Čerpání dotace do 31. 12. 2010 – co výplata prosincových mezd?
Obecně k financování rozpočtu služby je vícezdrojové, je optimální, pokud jsou tyto
náklady zajištěny z jiného zdroje než z dotace ze státního rozpočtu a čerpání dotace
MSPV by mělo být přednostní. Plán takového čerpání zdrojů by měl být sestaven
takovým způsobem, aby umožnil vyčerpat dotaci z MPSV do 31.12.09.
K dotazům, týkajícím se přesunu tohoto nákladu do roku dalšího, jako uznatelný náklad
například pro mzdy prosince 2010 v lednu roku 2011, je nutné říci, že obecně jde o
výdaje v rámci rozpočtového roku (případ z 2010 do 2011), byť jsou nákladem roku
předchozího.
Okamžitá kapacita
OKAMŽITÁ KAPACITA – tento pojem pracuje s podpojmy, jako jsou:
současnost - jeden okamžik, teď a tady…
K okamžité kapacitě je důležité dodat, že poskytovatel, pokud je forma poskytování
ambulantní nebo terénní musí vycházet z reálného počtu pracovníků, kteří jsou podle
dané činnosti schopni zajistit v daný okamžik (tj. například minutě) činnost dané sociální
služby. A kapacita se tedy z tohoto výchozího zdroje odvíjí do praktického rozměru,
kolika lidem (uživatelům dané sociální služby) jsem schopen kvalitně v jeden okamžik
kvalitně službu poskytnout, například poradit.
Příklad: poradna XX – v místnosti je v pondělí od 8:30 do 16:00 bez přestávky jeden
poradce. Provádí poradu pro zdravotně postižené. V jednu chvíli v ambulanci řeší
jeden případ (klienta) – COŽ JE OKAMŽITÁ KAPACITA.
Průměrně na jednu konzultaci potřebuje 30 minut. To znamená, že denní kapacita je
2x počet hodin, kdy je otevřeno – v našem případě má kapacitu poradna 15
klientů/konzultací.
Přestože MSPV původně zamýšlelo vyjmenovat konkrétní typy služeb a příklady
okamžité kapacity, je důležité, aby každý poskytovatel vycházel z vlastní zkušenosti

v jím poskytované sociální službě. Některé typy služeb se proti okamžité kapacitě
vymezují, že to není relevantní údaj, například tím, že je nutné přepočítávat kapacitu na
počet smluv, kvůli specifické klientele a charakteru práce sní. Ovšem okamžitá kapacita
spolu s denní kapacitou a následně maximální kapacitou jsou tři údaje, které vytváří
obrázek o dané sociální službě. A pokud je okamžitá kapacita ve službě 10 a maximální
kapacita je 160, na základě uzavřených smluv, je stanovení okamžité kapacity,
vycházeje z výše uvedené definice, relevantní údaj.

