Dotační výběrové řízení MPSV pro nestátní neziskové subjekty
Vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV a
Závěrečná zpráva o realizaci projektu na rok 2006

Finanční prostředky poskytnuté od MPSV na rok 2006 je možné
do 31. prosince 2006 a k tomuto datu je nutné vyhotovit vyúčtování dotace.

používat

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací
ze státního rozpočtu nestátním neziskovým subjektům na sociální služby pro rok 2006
v oblasti poskytování sociálních služeb a podpory rodiny (dále jen „Metodika“) musí být
přidělená neinvestiční dotace za rok 2006 řádně vyúčtována a předložena MPSV
na předepsaném formuláři nejpozději do 31. ledna 2007 (rozhodující je datum razítka
podatelny MPSV, kterým je doloženo doručení zásilky na MPSV).
Pokud nebyly poskytnuté finanční prostředky čerpány v souladu s vydaným Rozhodnutím,
musí být nevyčerpatelné prostředky vráceny na depozitní účet MPSV č.6015-2229-001/0710
u ČNB (variabilní symbol je evid. číslo projektu uvedené v Rozhodnutí). Při nedodržení
uvedené povinnosti je možné uložit sankce podle § 44a zákona č. 218/2000 Sb.

Formulář vyúčtování neinvestiční dotace se skládá ze čtyřech částí:
Část A – potvrzení správnosti a pravdivosti údajů
Část B – závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně zhodnocení využití dobrovolnické
služby
Část C – přehled skutečných jednotlivých (zejména veřejných) zdrojů na financování projektu
Část D – tabulka vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV pro rok 2006
K formuláři přiložte podle části VIII. bodu 9 Metodiky potvrzení místně příslušného státního
orgánu o vyrovnání veškerých svých závazků vůči státu (místně příslušnému finančnímu
úřadu, zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení).

Část A
Potvrzení správnosti a pravdivosti údajů

Vyúčtování dotace na projekt č.1: .….…/……..
Název projektu: …………………………………………………………………………..……
Název organizace: ………………………………………………..……………………….…...

Za správnost a pravdivost uváděných údajů odpovídá
Jméno a příjmení (čitelně): ………………….……………………………………………….
Tel. číslo : ……..………………………………………………………………...………………
Fax: ……..………………………………………………………………...………………
E-mail: ……..………………………………………………………………...………………
Datum vyhotovení: ……………..………………………………………………..…………….
Podpis: ……………………
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Razítko organizace: ………………………….

Číslo projektu uveďte z posledního Rozhodnutí MPSV (např.: S 0789/001)

Část B
Závěrečná zpráva o realizaci projektu včetně zhodnocení využití dobrovolnické služby
Závěrečnou zprávu o realizaci projektu zpracujte podle následující osnovy. Požadované
informace zpracujte, prosím, jasně a čitelně.
Osnova:
1 Informace o projektu
1.1 Název, statut, sídlo a registrace organizace, která realizovala projekt, statutární
zástupce organizace, osoba odpovědná za hospodaření s přidělenými finančními
prostředky
1.2 Název realizovaného projektu
1.3 Adresa, telefon, e-mail, internetová stránka
1.4 Realizátor projektu
1.5 Datum vzniku projektu
1.6 Cílová skupina
1.7 Základní poskytované sociální služby
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Obsah a průběh projektu (1.1.2006 do 31.12.2006)
2.1 Seznam a vývoj jednotlivých aktivit projektu (obsah aktivit a případné změny
v průběhu roku)
2.2 Jak probíhá realizace služby pro jednotlivé uživatele služby
2.3 Příklad dobré praxe (uveďte jaké formy spolupráce při informování, přijímání uživatelů
a při poskytování služby jsou praktikovány, stručnou formu spolupráce s ostatními
organizacemi apod.)

3

Hodnocení poskytovaných služeb
3.1 Způsob hodnocení úspěšnosti projektu (jakým způsobem, v jakých intervalech a
na základě jakých kritérií je hodnocena úspěšnost, kvalita a kvantita projektu)
3.2 Úspěšnost projektu, kritické zhodnocení rozvoje projektu (problémy při realizaci
projektu), v jaké míře byly naplněny cíle projektu
3.3 Hodnocení spolupráce s ostatními organizacemi (např. z hlediska dostupnosti
(návazných) služeb, možnosti spolupráce a s kým tato spolupráce probíhá)
3.4 Personální a organizační zabezpečení projektu (včetně údajů o počtu jednotlivých
pracovníků a jejich odbornosti)
3.5 Počet uživatelů (věková struktura, počet uživatelů podle pohlaví, počet stálých a
počet pouze přechodných uživatelů, noví uživatelé, počet uživatelů, kteří byli
integrování zpět do společnosti...)
3.6 Vliv projektu na horizontální témata – trh práce, trvale udržitelný rozvoj, rovnost žen a
mužů, rozvoj informačních technologií atd.
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Zhodnocení využití dobrovolnické služby dle článku IV. bodu 10 Metodiky
(tuto část zpracujte v případě, že v rámci projektu byla využívána i práce
dobrovolníků, podle zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně
některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění zákona č. 436/2004 Sb.,
a zahrnuta do spoluúčasti organizace v rámci projektu; zároveň vyplňte a přiložte
k Části B tabulku – „Údaje o dobrovolnících v rámci projektu“)

5

Informační kampaň o projektu (např. web, masmédia, tištěné materiály, propagační
předměty, plakáty a letáky, konference atd.)

6

Kontrola plnění projektu (byla provedena kontrola projektu jiným subjektem než MPSV)

7

Závěry a doporučení pro následující rok, plánovaný vývoj projektu

Tabulka – Údaje o dobrovolnících v rámci projektu
Dobrovolník
(jméno a příjmení)

Název vysílající
organizace

IČO
vysílající
organizace

Oblast dobrovolnické služby (resp.
činnost, kterou dobrovolník v rámci
projektu vykonával)

Počet
odpracovaných
hodin
celkem

Finanční
ohodnocení
1 hodiny práce
dobrovolníka ∗)

celkem

∗)

podle článku IV. bodu 10 Metodiky

Finanční
ohodnocení
práce
dobrovolníka
celkem

Část C
Přehled skutečných jednotlivých (zejména veřejných) zdrojů na financování projektu.
Přehled zdrojů financování projektu za rok 2006
Požadavek na
Poskytnuté
Rok 2004
finanční
finanční
prostředky v Kč prostředky v Kč

Podíl zdroje na
financování
projektu (v %):

MPSV
MŠMT
MZ
MV
Ostatní resorty státní správy
Mezirezortní rady vlády
(komise a výbory)

Úřady práce
Kraj
Magistrát, obec
Fondy zdrav. pojišťoven
Nadace zahraniční i tuzemské
Sbírky
Sponzorské dary
Příjmy od uživatelů
Prostředky strukturálních fondů
EU
Ostatní (uveďte jaké, např. práce
dobrovolníků*) )

Celkový objem neinvestičních
finančních prostředků

100%

*) viz Část B bod 4 formuláře vyúčtování neinvestiční dotace

Podíl dotací ze státního rozpočtu **) na skutečných celkových
neinvestičních nákladech projektu
**) dotace ze státního rozpočtu se poskytuje do 70 % rozpočtových výdajů na schválený projekt

Stránka 1 z 1

Část D
Tabulka - vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté MPSV ČR pro rok 2006
Při vyplňování tabulky platí zásada, že se vyplňují pouze bílá pole ve sloupcích H – N. Před vyplňováním tabulky vyúčtování si pozorně přečtěte vysvětlivky k jednotlivým polím,
které jsou k tabulce připojeny. Nezapomeňte vyplnit také evidenční číslo a název projektu.

Evidenční číslo projektu I) :
Název projektu:

č.řádku

G

1

Druh finančních prostředků

4

v tom:

mzdové náklady

5

OON na DPČ

z 521

6

OON na DPP

z 521

7

ostatní mzdové náklady

z 521

v tom:

odvody na sociální a zdravotní pojištění

Poskytnutá
dotace na
základě
Rozhodnutí

Skutečně
čerpané
prostředky
poskytnuté
dotace

Rozdíl vratka
poskytnuté
dotace na
základě
čerpání
dotace

524

pojistné ke mzdám

z 524

10

pojistné k DPČ

z 524

11

ostatní pojistné

z 524

12

J

521
z 521

9

I

521-528

hrubé mzdy

8

H

Celkový objem neinvestičních finančních prostředků:

2 z toho: a) osobní náklady celkem:
3

Účty dle
přílohy č. 3
Vyhlášky č.
504/2002
Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů

v tom:

ostatní osobní náklady

525-528
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K

L

(údaje uvádějte v Kč)
M
N

O

Vratka dotace
Skutečné
při
Kontrola (skt.
celkové
Celková
Skutečné
nedodržení
CNN
neinvestiční
vratka dotace
procento
procentní
>skt.ČPD)
náklady
spoluúčasti
projektu

č.řádku
13
14

Druh finančních prostředků

Účty dle
přílohy č. 3
Vyhlášky č.
504/2002
Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů

b) provozní náklady - celkem:

***

materiálové náklady

501

v tom:

15

potraviny

z 501

16

kancelářské potřeby

z 501

17

vybavení DDHM do 40 tis. Kč

z 501

18

pohonné hmoty

z 501

19

ostatní materiál

z 501

20
21

v tom:

v tom:

nemateriálové náklady

***

energie

502

22

opravy a udržování

511

23

cestovné

512

24
25
26
27

v tom:

v tom: cestovné zaměstnanců
cestovné ostatní
ostatní služby
v tom: spoje celkem

z 512
z 512
518
z 518

28

nájemné

z 518

29

právní a ekonomické služby

z 518

30

školení a kurzy

z 518

31

pořízení DNM do 60 tis. Kč

z 518

32

jiné ostatní služby

z 518

33

ostatní náklady

Poskytnutá
dotace na
základě
Rozhodnutí

Skutečně
čerpané
prostředky
poskytnuté
dotace

***
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Rozdíl vratka
poskytnuté
dotace na
základě
čerpání
dotace

Vratka dotace
Skutečné
při
Kontrola (skt.
celkové
Celková
Skutečné
nedodržení
CNN
neinvestiční
vratka dotace
procento
procentní
>skt.ČPD)
náklady
spoluúčasti
projektu

č.řádku
34
35

Druh finančních prostředků

Účty dle
přílohy č. 3
Vyhlášky č.
504/2002
Sb., ve
znění
pozdějších
předpisů

v tom: daně a poplatky

Poskytnutá
dotace na
základě
Rozhodnutí

Skutečně
čerpané
prostředky
poskytnuté
dotace

531-538

jiné ostatní náklady (zdůvodnění
včetně čísla účtu)

36
37
38
39
40
41

Stanovený podíl z celkového neinvestičního rozpočtu v % dle Rozhodnutí
I) Číslo projektu uveďte z posledního Rozhodnutí MPSV (např. S0027/001)

DPP - dohody o provedení práce
DPČ - dohody o pracovní činnost
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek
DNM - drobný nehmotný majetek
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Rozdíl vratka
poskytnuté
dotace na
základě
čerpání
dotace

Vratka dotace
Skutečné
při
Kontrola (skt.
celkové
Celková
Skutečné
nedodržení
CNN
neinvestiční
vratka dotace
procento
procentní
>skt.ČPD)
náklady
spoluúčasti
projektu

Vysvětlivky k vyplnění tabulky vyúčtování:
Sloupec H
uveďte údaje z posledního Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok
2006.
Sloupec I
uveďte skutečně čerpané prostředky z poskytnuté dotace; součet údajů v jednotlivých polích uváděný
na řádku 1 sloupce I nesmí být větší než celková poskytnutá dotace (sl.H, řádek 1)
Sloupec J
uveďte vratku na základě nevyčerpání poskytnuté dotace;
vzorec pro výpočet je: rozdíl sloupce H a sloupce I (řádek 1)
Sloupec K
uveďte celkové (skutečné) neinvestiční náklady projektu
Sloupec L
uveďte skutečné procento čerpané neinvestiční dotace ze skutečných celkových neinvestičních nákladů
vzorec pro výpočet je: (sloupec I, řádek 1 / sloupec K, řádek 1) x 100
Sloupec M
v případě, že skutečné procento (sloupec L, řádek 1) je menší nebo rovno než stanovený podíl z
celkového neinvestičního rozpočtu (sloupec H, řádek 41) vyplňte nulu;
v případě, že skutečné procento je větší než stanovený podíl z celkového neinvestičního rozpočtu
(sloupec H, řádek 41) vyčíslete vratku dotace podle vzorce:
sloupec I, řádek 1 - (sloupec K, řádek 1 x sloupec H, řádek 41 / 100)
Sloupec N
uveďte součet sloupce J, řádek 1 a sloupce M, řádek 1;
v případě nenulové položky vraťte celkovou vyčíslenou vratku na depozitní účet MPSV uvedený v
Rozhodnutí do 31.1. 2007 nebo na titulní straně tohoto formuláře.
Řádky sloupců I a K vyplňte podle předepsaných druhů finančních prostředků.
Vycházejte přitom vždy z nákladů uspořádaných podle syntetických účtů směrné účtové osnovy (jak
jsou uvedeny ve sloupci G), která tvoří přílohu č. 3 Vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, a platí pro všechny podvojně účtující nevýdělečné organizace - tj. občanská sdružení, církve
a jimi zřízené církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti apod.
Řádek 1 - "celkový objem neinvestičních fin. prostředků" je roven součtu řádku 2 a řádku 13
Řádek 2 - "osobní náklady celkem" je roven součtu řádku 3, řádku 8 a řádku 12
Řádek 3 - "mzdové náklady celkem" je roven součtu řádků 4 až 7
Řádek 8 - "odvody na sociální a zdravotní pojištění" je roven součtu řádků 9 až 11
Řádek 13 - "provozní náklady - celkem" je roven součtu řádku 14 a řádku 20
Řádek 14 - "materiálové náklady celkem" je roven součtu řádků 15 až 19
Řádek 20 -"nemateriálové náklady celkem" je roven součtu řádků 21, 22, 23, 26, 33
Řádek 23 -"cestovné" je roven součtu řádkům 24 a 25
Řádek 26 -"ostatní služby" je roven součtu řádků 27 až 32
Řádek 33 -"ostatní náklady" je roven součtu řádků 34 až 40

