Informace z MPSV
Postup předkládání finančního vypořádání a vyúčtováni dotace za rok 2018
Obec s rozšířenou působností předloží v souladu s § 12 vyhlášky č. 367/2015 Sb. (průtoková
dotace) kraji, jehož prostřednictvím jí byla dotace poskytnuta, do 5. února 2019 podklady pro
finanční vypořádání dotace za rok 2018 na tiskopise, který odpovídá vzoru přílohy č. 7
vyhlášky č. 367/2015 Sb.
Upozorňujeme na skutečnost, že dle § 4 odst. 5 vyhlášky č. 367/2015 Sb. se dotace, která byla
příjemci poskytnuta následně ve výši již dříve uskutečněných výdajů, které příjemce hradil ze
svých prostředků, považuje za finančně vypořádanou. Doplatek dotace za rok 2017 tedy není
předmětem finančního vypořádání.
V termínu pro předložení finančního vypořádání předkládají obce s rozšířenou působností
prostřednictvím kraje na formulářích vypracovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí
(dále též „MPSV“) také vyúčtování dotace, které zahrnuje podrobné údaje o čerpání
poskytnutých prostředků a jejich skutečném využití. Vyúčtování dotace bude prováděno za
celý rozpočtový rok.
Seznam předkládaných přehledů:
1. Příloha č. 7A vyhlášky č. 367/2015 Sb.
2. Příloha vyúčtování č. 1a. Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011)
dle rozpočtových položek za r. 2018
3. Příloha vyúčtování č. 1b. Přehled realizovaných výdajů podle druhu služby vr. 2018
4. Příloha vyúčtování č. 1c. Přehled školení a kurzů, kterých se zúčastnili pracovníci
OSPOD, hrazených z dotace v r. 2018
5. Příloha vyúčtování č. 2a. Skutečná výše úvazků hrazených z dotace na výkon SPOD a
státního příspěvku na výkon pěstounské péče v r. 2018
:
6. Příloha vyúčtování č. 2b. Přehled pracovních pozic,
platového zařazení a platů
pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018
7. Příloha vyúčtování č. 2c. Přehled DPP a DPČ hrazených z dotace na výkon SPOD v r.
2018
Případnou vrátku obec převede na bankovní účet kraje v souladu s § 12 odst. 2 do 5. února
2019.

Komentář k přílohám vyúčtování dotace za rok 2018
a) V příloze 1a. Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle
rozpočtových položek za r. 2018 je v souladu s Metodikou Ministerstva práce a
sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou
působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2018
(dále „Metodika") a vydanými rozhodnutími o poskytnutí dotace sledován podíl mezi
osobními a ostatními výdaji. Za tímto účelem je nutné samostatně vyčíslit v
příslušných rozpočtových položkách výdaje za školení a vzdělávání zaměstnanců,
supervize a případové konference a zařadit tyto výdaje v tabulce pod bod l.b.
Formulář přílohy je v tomto již upraven a v posledních dvou řádcích se automaticky
zobrazí podíl ostatních výdajů na celkových výdajích hrazených z dotace. Vždy je
třeba provádět kontrolu součtových řádků, aby při vyplnění nedošlo k vynechání
některých položek v součtech, a to zejména v případě přidávání nových řádků
položek.
b) V příloze č. 1b. budou rozepsány hrazené odborné i provozní služby podle
jednotlivých druhů (např. psychologické poradenství, tlumočnické služby atd.) s
uvedením souhrnné částky za jednotlivé druhy služeb.
c) V příloze č. 2a. Skutečná výše úvazků hrazená z dotace na výkon SPOD a státního
příspěvku na výkon pěstounské péče je potřeba odlišit úvazky pracovníků zařazených
k výkonu SPOD podle toho, zda naplňují nebo nenaplňují požadavky kritéria 5a
standardů kvality SPO, tedy kvalifikační předpoklady k výkonu povolání sociálního
pracovníka v SPOD.
d)
V příloze č. 2b. Přehled pracovních pozic, platového zařazení a platů
pracovníků orgánu SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD v r. 2018 jsou
vyplňovány údaje pouze o pracovnících na hlavní pracovní poměr. Nově je zde také k
vyplnění informace o meziročních změnách v platovém zařazení pracovníků OSPOD,
která bude ve statistickém porovnání pro MPSV důležitou informací o vývoji v
platovém zařazení pracovníků OSPOD v ČR s dopadem na rozpočet dotačního titulu.

Upozorňujeme, že v průběhu roku 2018 došlo k aktualizaci Metodiky k dotaci na
výkon SPOD pro rok 2018 v části VlIl A) Osobní výdaje, odst. 1, kterou se
měnily podmínky výpočtu maximálního limitu výdajů na mimořádné odměny
pracovníků orgánů SPOD hrazených z dotace na výkon SPOD. Aktualizovaná
verze Metodiky pro rok 2018 je dostupná na internetových stránkách MPSV zde
https://www.mpsv.cz/cs/32223.

Vratka dotace v rámci finančního vypořádání
V případě, že obec nevyčerpala poskytnuté peněžní prostředky na činnosti vykonávané v
oblasti sociálně-právní ochrany dětí, bude realizována vratka. Výše vratký v rámci finančního
vypořádání (tedy vracená po 31. 12. 2018 se vypočítá jako rozdíl mezi přijatou částkou dotace
v průběhu roku 2018 (příjem obce zaúčtovaný na příjmové položce 4116; v tabulce finančního
vypořádání sloupec „Čerpáno...") a skutečnými výdaji na výkon agendy sociálně-právní
ochrany dětí (výdaje zaúčtované na příslušných položkách 5xxx s ÚZ 13011; v tabulce
finančního vypořádání sloupec „Skutečně použito..."), případně ještě s vratkami
uskutečněnými do 31. 12. 2018.
Rozlišení vrátek uskutečněných do 31. 12. 2018 a po 31. 12. 2018 uvede obec také v příloze
1a. Vyúčtování výdajů z dotace na výkon SPOD (ÚZ 13011) dle rozpočtových položek za r.
2018

Doplatky dotace na výkon SPOD na pokrytí výdajů roku 2018
Jestliže obec v rámci vyúčtování dotace vykazuje uskutečněné výdaje ve výši přesahující
částku dotace poskytnuté v roce 2018, je oprávněna žádat o doplatek dotace za rok 2018.
Podmínky dotačního řízení o doplatcích dotace na výkon SPOD za rok 2018 budou
předmětem samostatně zveřejněné dotační výzvy, která bude k nalezení na internetových
stránkách MPSV na začátku roku 2019. Součástí dotační výzvy budou formuláře žádosti o
doplatek dotace i povinné přílohy žádosti.
MPSV je jako poskytovatel veřejných prostředků povinno, zejména před vyplacením
:
požadovaných prostředků ex-post, zabývat se důkladně
žádostmi o doplatek a vykázanými
výdaji, které mají přiznané prostředky pokrývat. Prostředky v rámci doplatků nelze přiznávat
automaticky bez podrobného zhodnocení účelu jejich vynaložení, efektivnosti a
hospodárnosti, a to s sebou nese kromě administrativních úkonů také podrobné hodnocení
celkového ročního čerpání prostředků dotace. Teprve na základě podrobného vyhodnocení je
ze strany MPSV rozhodováno o přiznání doplatku dotace, jeho částečném přiznání nebo
nepřiznání. V případě osobních výdajů se často jedná také o nutnost prověření uznatelnosti
výdajů z hlediska plnění standardů kvality SPO pracovníků přímo vykonávajících agendu
SPOD, na které je dotace požadována, a podrobné hodnocení přiměřenosti přiznávaných
mimotarifních složek platu. Vzhledem ktomu, že žádosti o doplatky jsou často velmi
nekonkrétně odůvodněny a požadované přílohy bývají chybně vyplňovány, dožádání
doplňujících podkladů tak představuje každoročně podstatnou část řízení o doplatcích dotace.
Je tedy nutné, aby žádosti o doplatek dotace byly vždy řádně zdůvodněny a doloženy
podklady, které nezpochybnitelně osvětlují zejména meziroční růsty výdajů v agendě SPOD
(výpočty růstu platů apod.).

