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Metodické sdělení č. 6/2012
o účtování výnosů z úhrad vybraných sociálních služeb
u příspěvkových organizací zřizovaných krajem
I. Cíl a vymezení předmětu
1. Cílem tohoto sdělení je sjednotit postup účtování výnosů z úhrad u vybraných sociálních
služeb poskytovaných příspěvkovou organizací uživatelům těchto služeb a způsob jejich
vykazování v analytické účetní evidenci.
2. Předmětem sdělení je vymezení postupu účtování o poskytování stravování, které si hradí
jejich uživatelé z vlastních příjmů. Sdělením je dále upraven postup účtování pro státní
příspěvek na péči.
3. Při praktické aplikaci tohoto sdělení příspěvková organizace vychází ze zákona o účetnictví a
příslušných prováděcích právních předpisů k jeho provedení.
4. Z věcného hlediska je poskytování sociálních služeb upraveno zákonem č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se
provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Podkladem pro řádné vedení agendy sociální služeb je zejména písemná smlouva o
poskytování příslušné pobytové služby uzavřená mezi příspěvkovou organizací a uživatelem
této služby a dále vnitřní předpisy příspěvkové organizace, kterými je blíže upraveno
poskytování sociálních služeb.
II. Zásady pro účtování sociálních služeb spojených s ubytováním a stravováním
1. Příspěvková organizace zúčtovává poskytování sociálních služeb samostatně za ubytování a
samostatně za stravování. Zúčtování obou služeb organizace provádí pravidelně měsíčně ve
výši měsíčního předpisu plné úhrady sjednané dle smlouvy o poskytování sociálních služeb
včetně případné finanční spoluúčasti rodinných příslušníků při dodržení metody časového
rozlišení (zúčtování do období, s nímž časově a věcně souvisí).
2. Předpis plné úhrady sociální služby dle bodu 1 se výnosově zachytí na straně MD účtu 311 –
Odběratelé se souvztažným zápisem na straně DAL účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb při
dodržení zásady povinného analytického členění těchto účtů dle druhu poskytované služby dle
pravidel rady kraje, kterými je stanoven účtový rozvrh pro příspěvkové organizace.
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3. Případné zúčtování snížení předpisu měsíční úhrady v souvislosti s neposkytnutou sociální
službou jako je např. neodebraná strava z důvodů dočasné nepřítomnosti uživatele služby,
příspěvková organizace zúčtuje výnosově zápisem na příslušných stranách u shora uvedených
účtů. Stejný postup, tedy zúčtování měsíčního obratu u účtu 602 a účtu 311 příspěvková
organizace aplikuje při vlastní spoluúčasti organizace v situaci, kdy uživatel nemá dostatečně
vysoký vlastní příjem na plnou úhradu nákladů za ubytování a stravu s povinností ponechat mu
pro osobní spotřebu zákonem garantovanou částku ve výši alespoň 15 % (resp. 25 % u
týdenních stacionářů) jeho měsíčního příjmu (§ 73 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách).
III. Zásady pro účtování státního příspěvku na péči
1. Předpis příspěvku na péči příspěvková organizace zúčtovává pravidelně měsíčně dle
příslušného rozhodnutí orgánu Úřadu práce, přičemž ho výnosově vykáže na straně MD účtu
311 – Odběratelé se souvztažným zápisem na straně DAL účtu 602 – Výnosy z prodeje
služeb při dodržení zásady povinného analytického členění těchto účtů dle pravidel rady kraje,
kterými je stanoven účtový rozvrh pro příspěvkové organizace.
2. V případě dočasné nepřítomnosti uživatele služby v zařízení sociálních služeb jako je např.
pobyt ve zdravotnickém zařízení, příspěvková organizace promítne tuto skutečnost snížením
měsíčního předpisu příspěvku na péči o příslušnou část, tedy zúčtováním na příslušných
stranách shora uvedených účtů.
IV. Vybrané postupy účtování
1. Účtování sociálních služeb poskytovaných za úhradu – stravování x)
Zadávací parametry: Měsíční předpis smluvní úhrady nákladů za stravování uživateli celkem
79, měsíční předpis smluvní úhrady nákladů za stravování rodinnými příslušníky celkem 21,
skutečná měsíční úhrada nákladů za stravování od uživatelů úhrnem 70, vratka úhrady hodnoty
potravin z důvodu dočasné nepřítomnosti uživatelů 5, doplatek úhrady nákladů od rodinných
příslušníků 21, spoluúčast sociálního zařízení 3, doplatek uživatelů služby 1.
P.č.

Popis

v Kč

MD

DAL

1.

Předpis za stravu ve výši úhrady hrazené
uživatelem služby dle smlouvy bez předpisu
dle bodu 2

79

311

602 0323

2.

Předpis příspěvku ve výši hrazené rodinnými
příslušníky dle smlouvy

21

311

602 0324

3.

Přijetí důchodu na depozitní účet úč. jednotky

190

245

378

4.

Úhrada za stravování uživatelem služby

70

378

311

5.

Převod úhrady za stravování na běžný účet

70

262

245

70

241

262

x)

6.

Předpis vratky za neodebranou stravu

5

602 0327

311

7.

Spoluúčast účetní jednotky

3

602 0328

311

8.

Doplatek - rodinní příslušníci

21

241

311

9.

Doplatek - uživatelé služby

1

241

311

Poznámka

Jde o hodnotu
potravin

– u ubytování účetní jednotka postupuje analogicky s přihlédnutím k vlastním interním předpisům
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2. Účtování příspěvku na péči
Zadávací parametry: Měsíční předpis příspěvku na péči celkem 100, vratka příspěvku na péči
na účet uživatelů 5.
P.č.

Popis

v Kč

MD

DAL

Poznámka

311

602 0331

311

1.

Předpis příspěvku na péči dle rozhodnutí

100

2.

Přijetí příspěvku na péči na účet úč. jednotky

100

241

311

3.

Předpis vratky příspěvku na péči

5

602 0332

378

4.

Převod vratky příspěvku na účet uživatele

5

378

241

V. Ostatní
Zásady pro účtování pobytových služeb poskytovaných nezaopatřeným dětem si upraví
příspěvková organizace ve vnitřním přepisu, přičemž bude postupovat analogicky dle tohoto
metodického sdělení s tím, že si vymezí v účtovém rozvrhu analytické členění u příslušných
syntetických účtů.
VI. Závěrečné ustanovení
1. Součástí tohoto sdělení je příloha č. 1 „Přehled analytického členění účtu 602 – Výnosy
z prodeje služeb pro vybrané sociální služby“.
2. Podle tohoto sdělení postupují příspěvkové organizace nejpozději od účetního období 2013.

Ing. Anna Krištofová
vedoucí ekonomického odboru
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Příloha č. 1

Přehled analytického členění účtu 602 – Výnosy z prodeje služeb
pro vybrané sociální služby s aplikací nejpozději od 1. 1. 2013
1. analytické členění účtu 602 pro ubytování a stravování
SÚ

AÚ-HČ

Název účtu

602
602
602
602
602
602
602
602
602
602

0320
0321
0322
0323
0324
0325
0326
0327
0328
0329

VPS x)
VPS –
VPS x)
VPS –
VPS –
VPS –
VPS –
VPS –
VPS –
VPS x)

x)

předpis úhrady ubytování za uživatelem služby dle smlouvy
předpis úhrady stravování za uživatelem služby dle smlouvy
předpis příspěvku od rodinných příslušníků dle smlouvy
fakultativní služby
předpis vratky za ubytování
předpis vratky za neodebranou stravu
spoluúčast sociálního zařízení

– volný analytický účet

2. analytické členění účtu 602 pro příspěvek na péči
SÚ

AÚ-HČ

Název účtu

602
602
602

0330
0331
0332

VPS x)
VPS – předpis příspěvku na péči
VPS – předpis vratky příspěvku na péči

x)

– volný analytický účet

Přehled analytického členění účtu 602 - Výnosy z prodeje služeb
pro ostatní účely
SÚ

AÚ-HČ

Název účtu

602

034X

VPS – zdravotní pojišťovny

602

035X

VPS – úhrady za pobyt dětí

602

037X-0389

VPS – produktivní činnost klientů

602

039X

VPS – výnosy z propagace

602

040X

VPS – ostatní

Číslo jednací:

Číslo stránky

4

