
„Návrh“ PŘÍLOHA č. 3 Programu

Sdělení zvýšení závazného ukazatele

Oslovení,

zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne … usnesením č. … rozhodlo Vaší příspěvkové
organizaci dle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zvýšit závazný ukazatel příspěvek na provoz na
rok 2022:

1.

2.

Finanční prostředky jsou účelově určeny na financování uznatelných nákladů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb zařazených v krajské síti
sociální služeb se statusem „základní“, která je součástí Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji  na léta 2021 - 2023, v rámci dotačního
Programu  na podporu  poskytování  sociálních  služeb  pro  rok  2022  financovaného
z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu (dále jen „Dotační program“) – vedeno pod
účelovým znakem 13305. Finanční prostředky poskytnuté dotace dle tohoto Sdělení
zvýšení závazného ukazatele jsou v plné výši kryty ze státního rozpočtu z kapitoly 313
MPSV.

3. Finanční prostředky Vám budou poskytnuty ve dvou splátkách. První splátka ve výši
maximálně  60 %  schváleného  zvýšení  příspěvku  na  provoz  bude  na Váš  účet
převedena  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne  odeslání  Sdělení  zvýšení  závazného
ukazatele (dále jen „Sdělení“).  V případě,  že ke dni  odeslání  Sdělení  poskytovatel
neobdrží splátku dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na r. 2022, bude
první  splátka  převedena  nejpozději  do  30  dnů  ode  dne,  kdy  poskytovatel  obdrží
splátku  dotace  ze  státního  rozpočtu.  Druhá splátka  ve  výši  zbývající  nevyplacené
částky příspěvku na provoz bude na Váš účet převedena nejpozději do 30 dnů ode
dne, kdy poskytovatel obdrží další splátku dotace ze státního rozpočtu na rok 2022.  

4. V  souladu  s vyhlášeným  dotačním  programem  Vám  sdělujeme,  že  příspěvková
organizace je povinna: 

a) řídit  se  při použití  finančních  prostředků  poskytnutých  v rámci  Dotačního
programu  tímto  Sdělením,  podmínkami  uvedenými  v Dotačním  programu,
Zásadami  vztahů  orgánů  kraje  k příspěvkovým organizacím,  které  byly  zřízeny
krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem (dále jen „Zásadami“) a
platnými právními předpisy,
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b) použít  poskytnuté  finanční  prostředky  v souladu  s jejich  účelovým  určením  a
pouze k úhradě uznatelných nákladů vymezených v bodě 9 tohoto  Sdělení  a  v
Dotačním programu, 

c) nepřekročit nákladové limity jednotlivých sociálních služeb, které jsou stanoveny v
příloze  č.  1  tohoto  Sdělení.  Nákladovými  limity  se  rozumí  maximální  výše
uznatelných nákladů financovaných z poskytnutého příspěvku na provoz v rámci
Dotačního programu v členění dle přílohy č. 1 tohoto Sdělení,

d) vrátit  nevyčerpané  finanční  prostředky  poskytnutého  příspěvku na  provoz  zpět
na účet poskytovatele do 30 kalendářních dnů ode dne předložení závěrečného
vyúčtování,  nejpozději  však  do  31.  1.  2023.  Rozhodným  okamžikem  vrácení
nevyčerpaných  finančních  prostředků  zpět  na  účet  poskytovatele  je  den jejich
odepsání z účtu příspěvkové organizace,

e) v případě,  že  poskytování  služby  nezahájí,  přeruší  nebo  předčasně  ukončí,
případně bude vydáno rozhodnutí o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona
č.  108/2006  Sb.,  
o  sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  nebo  bude  rozhodnuto  o
výstupu  sociální  služby  z krajské  sítě  sociálních  služeb,  která  je  součástí
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta
2021  –  2023,  do  15  kalendářních  dnů  ohlásit  tuto  skutečnost  administrátorovi
písemně a následně vrátit poměrnou část vyplaceného příspěvku na provoz této
služby  (dle  počtu  měsíců,  kdy  služba  nebyla  poskytována)  zpět  na  účet
poskytovatele do 15 kalendářních dnů ode dne ohlášení, nejpozději  však do 15
kalendářních dnů ode dne,  kdy byla  toto  ohlášení  povinna učinit.  O ponechání
vyšší  než  poměrné  části  vyplaceného  příspěvku  na  provoz  v rámci  Dotačního
programu rozhoduje  rada  kraje,  a  to  na základě  odůvodněné  žádosti  příjemce.
Rozhodným okamžikem vrácení finančních prostředků příspěvku na provoz zpět na
účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příspěvkové organizace,

f) v případě,  že  v průběhu  roku  2022  obdrží  finanční  prostředky  v rámci
individuálního  projektu  kraje  nebo  z jiného  zdroje  nahrazujícího  prostředky
Dotačního programu, které budou účelově určeny k úhradě uznatelných nákladů
sociálních  služeb,  vymezených  v bodě  9  tohoto  Sdělení,  vrátit  poměrnou  část
vyplaceného  příspěvku  na  tuto  službu  (připadající  na  rozsah  služby  a  období
financování  v rámci  individuálního  projektu  či  z jiného  zdroje  nahrazujícího
prostředky Dotačního programu) na účet poskytovatele do 15 kalendářních dnů od
obdržení  těchto  finančních  prostředků  kraje.  Rozhodným  okamžikem  vrácení
finančních prostředků příspěvku zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání
z účtu příspěvkové organizace.

5. V  souladu  s vyhlášeným  dotačním  programem  Vám  sdělujeme,  že  příspěvková
organizace  je povinna  dodržet  tyto  podmínky  související  s účelem,  na  nějž  byly
finanční prostředky poskytnuty: 

a) řídit  se  při  vyúčtování  finančních  prostředků  poskytnutých  v rámci  Dotačního
programu  tímto  Sdělením,  podmínkami  uvedenými  v Dotačním  programu,
Zásadami,

b) poskytovat služby vlastním jménem, na vlastní účet a na vlastní odpovědnost a
naplnit účelové určení, 

c) dosáhnout stanoveného účelu, tedy poskytovat služby v období od 1. 1. 2022 do
31. 12. 2022,

d) naplnit kapacitu zařazenou v krajské síti sociálních služeb se statusem „základní“,
přičemž  u  terénní  a ambulantní  formy  poskytování  sociálních  služeb  se  za
naplněnou kapacitu považuje minimálně 80 % přepočtených úvazků v přímé péči
v průměru za kalendářní rok (zaokrouhleno matematicky na 1 desetinné místo).
Kapacita  služeb  poskytovaných  v pobytové  formě  musí  být  naplněna  v plném
rozsahu  lůžek  zařazených  do  krajské  sítě  sociálních  služeb  se  statusem
„základní“. Naplnění kapacity u pobytových forem poskytování sociálních služeb
není  dotčeno  v případě  provozního  omezení  poskytování  sociálních  služeb
uvedeného  v bodě  5  písm.  e)  tohoto  Sdělení.  Za  období  omezeného  provozu
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trvajícího po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však 60 kalendářních dnů, a to za
splnění  ostatních  podmínek  tohoto  Sdělení,  podmínek  uvedených  v Dotačním
programu, v Zásadách a právních předpisů, není příspěvková organizace povinna
vrátit finanční prostředky příspěvku na provoz v rámci Dotačního programu zpět
na účet poskytovatele. V případě, že omezení provozního charakteru bude trvat
déle  než  60  kalendářních  dnů,  považuje  se  kapacita  počínaje  61.  dnem  za
nenaplněnou,  

e) v případě,  že  u  sociálních  služeb  poskytovaných  v pobytové  formě,  nastane
provozní  omezení  poskytování  sociálních  služeb,  které  není  důvodem  pro
nezahájení,  přerušení,  předčasné  ukončení  poskytování  služeb  nebo  vydání
rozhodnutí  o zrušení registrace dle § 82 odstavce 3 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních  službách,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  trvající  po  dobu  nezbytně
nutnou, maximálně však trvající po dobu 60 kalendářních dnů:

1. z důvodu opravy, přestavby, stavební úpravy, výmalby, ohlásit nejpozději do
10 pracovních dnů před zahájením omezení provozu tuto skutečnost písemně
administrátorovi s tím, že administrátor je oprávněn do 7 pracovních dnů ode
dne  doručení  oznámení  této  skutečnosti  předat  příjemci  své  negativní
stanovisko  vylučující  možnost  uskutečnění  provozního  omezení  poskytování
sociálních služeb bez dotčení naplnění kapacity v souladu s tímto Sdělením,
nebo

2. z důvodu závažné a přechodné překážky provozního charakteru, kterou nelze
předvídat,  např.  havárie,  živelná  pohroma  apod.,  ohlásit  tuto  skutečnost
administrátorovi nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího vzniku,

f) vést oddělenou účetní evidenci jednotlivých poskytovaných služeb, a to v členění
na náklady financované z prostředků poskytnutých v rámci Dotačního programu a
náklady financované z jiných zdrojů. Tato evidence musí být podložena účetními
doklady  ve  smyslu  zákona  č. 563/1991  Sb.,  o účetnictví,  ve  znění  pozdějších
předpisů. Čestné prohlášení příjemce o vynaložení finančních prostředků v rámci
uznatelných nákladů služby není považováno za účetní doklad,

g) předložit  poskytovateli  do  jednoho  měsíce  od  ukončení  poskytování  služby,
nejpozději  však
do 31. 1. 2023 závěrečné vyúčtování poskytnutého příspěvku na provoz, jež je
finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb.
Závěrečné  vyúčtování  se  považuje  za  předložené  poskytovateli  dnem  jeho
předání k přepravě provozovateli poštovních služeb nebo podáním na podatelně
krajského úřadu,

h) předložit  poskytovateli  závěrečné  vyúčtování  dle  písm.  g)  na  předepsaných
formulářích,  úplné  a  bezchybné,  včetně čestného prohlášení  osoby  oprávněné
jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a pravdivosti závěrečného vyúčtování,

i) řádně v souladu s právními předpisy a ustanovením Smlouvy o závazku veřejné
služby  a vyrovnávací  platbě za jeho výkon uvedené v odst.  11  tohoto  Sdělení
archivovat  originály  všech  účetních  dokladů  vztahujících  se k poskytnutému
příspěvku na provoz, 

j) při peněžních operacích dle tohoto Sdělení převádět peněžní prostředky na účet
Moravskoslezského kraje vedený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a.  s.,  č. ú. 1002342594/2700  a  při  těchto  peněžních  operacích  vždy  uvádět
variabilní  symbol  (desetimístný: účelový  znak,  nula,  číslo  organizace,  např.
1330505519), s výjimkou postupu dle bodu 14 písm. f),

k) po dobu 3 let od data pořízení nezcizit drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný
majetek  pořízený  z prostředků  příspěvku  na  provoz  poskytnutého  v rámci
Dotačního programu,

l) neprodleně,  nejpozději  však  do  15  kalendářních  dnů,  informovat  písemně
poskytovatele  o všech  změnách  souvisejících  s čerpáním  příspěvku  na  provoz
poskytnutého v rámci Dotačního programu,

m) dodržovat podmínky povinné publicity stanovené v bodě 15.
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1. Neoprávněné použití nebo zadržení poskytnutých peněžních prostředků určených na
provoz  je  porušením  rozpočtové  kázně  podle  § 22 zákona  č.  250/2000  Sb.,
o rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve znění  pozdějších  předpisů.
V případě porušení rozpočtové kázně bude postupováno dle zákona č. 250/2000 Sb.

Porušení podmínek uvedených v odst. 5 písm. e), a v odst. 5 písm. g), h), j), l), m)
tohoto Sdělení je považováno za porušení méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato porušení rozpočtové kázně se stanoví pevnou
částkou nebo procentem následujícím způsobem:

a) předložení vyúčtování podle odst. 5 písm. g) po stanovené lhůtě:

 do 7 kalendářních dnů 1.500 Kč za každý případ,

 od 8 do 15 kalendářních dnů 3.000 Kč za každý případ,

 od 16 do 30 kalendářních dnů 6.000 Kč za každý případ,

b) porušení  podmínky  stanovené  v odst.  5  písm.  h)  spočívající  ve  formálních
nedostatcích závěrečného vyúčtování/podkladů 5  %
z příspěvku  poskytnutého
                                                                                           na danou službu, min.
však
                                                                                           1.500 Kč,

c) porušení podmínky stanovené v odst. 5 písm. j) 1.500 Kč za  každý
případ,

d) porušení podmínky stanovené v odst. 5 písm. l) 1.500 Kč za  každý
případ,

e) porušení povinnosti stanovené v odst. 5 písm. m) 1.500 Kč, 

f) porušení podmínky stanovené v odst. 5 písm. e) 1.500 Kč za každý případ. 

2. Porušení podmínek uvedených v odst. 14 písm. b), d), f) je považováno za porušení
méně závažné ve smyslu ust. § 10a odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. Odvod za tato
porušení rozpočtové kázně se stanoví pevnou částkou nebo procentem následujícím
způsobem: 

a) předložení závěrečného vyúčtování podle odst. 14 písm. b) po stanovené lhůtě:

do 7 kalendářních dnů 1.500 Kč za  každý
případ,

od 8 do 15 kalendářních dnů 3.000 Kč za  každý
případ,

od 16 do 30 kalendářních dnů 6.000 Kč za  každý
případ,

b) porušení  podmínky  stanovené  v odst.  14  písm.  d)  spočívající  ve  formálních
nedostatcích závěrečného vyúčtování/podkladů 5  %
z příspěvku  poskytnutého
                                                                                            na danou službu,

c) porušení podmínky stanovené v odst. 14 písm. f) 1.500 Kč za každý případ.

3. Za porušení podmínky uvedené v odst. 5 písm. d) spočívající v nenaplnění kapacity
se stanoví odvod za porušení rozpočtové kázně procentem z příspěvku poskytnutého
na danou sociální službu takto:

a) pro  sociální  služby  s ambulantní  nebo  terénní  formou  poskytování  služby  při
naplnění kapacity zařazené v krajské síti sociálních služeb se statusem „základní“:

od 79,9 % do 75 % 5 %

od 74,9 % do 50,0 % 15 %

od 49,9 % do 30,0 % 50 %

29,9 %a méně 100 %
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b) pro sociální služby s pobytovou formou při naplnění kapacity zařazené v krajské
síti sociálních služeb se statusem „základní“:

od 99,9 % do 95 % 2 %

od 94,9 % do 80 % 10 %

od 79,9 % do 50,0 % 30 %

od 49,9 % do 30 % 50 %

29,9 % a méně 100 %

Pro  sociální  služby  poskytované  v kombinované  formě  se  použije  ustanovení
příslušného  písmene  tohoto  odstavce  dle  převažující  formy  poskytování  uvedené
v krajské síti sociálních služeb se statusem „základní“, tj. dle počtu úvazků v přímé
péči  u  ambulantní  nebo terénní  formy  a  dle  lůžek u  pobytové  formy poskytování
sociální služby.

6. „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky:

a) vznikl v období poskytování služby, tj. od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

b) byl příjemcem uhrazen v období od  1. 1. 2022  do 31. 12. 2022, popř. souvisí-li
časově a věcně s obdobím realizace sociální služby - do 31. 1. 2023,

c) byl  vynaložen  v souladu  s účelovým  určením,  podmínkami  tohoto  Sdělení  a
podmínkami Dotačního programu, 

d) vyhovuje zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti dle zákona o finanční
kontrole,

e) nepřekračuje nákladové limity jednotlivých sociálních služeb stanovené v příloze
č. 1 tohoto Sdělení. Nákladové limity jsou stanoveny zvlášť pro osobní náklady a
provozní  náklady.  Ze stanoveného  nákladového  limitu  pro  jednotlivou  sociální
službu je možno při  čerpání  příspěvku na provoz  v rámci  Dotačního programu
převést  maximálně  10  %  hodnoty  převáděného  limitu  na  druhý  nákladový
limit za předpokladu,  že provedené změny nebudou mít  vliv  na účelové určení
příspěvku na provoz, 

f) byl vynaložen na kapacitu zařazenou v krajské síti sociálních služeb se statusem
„základní“, přičemž u terénní a ambulantní formy poskytování sociálních služeb
se  za  naplněnou  kapacitu  považuje  maximálně  120  %  přepočtených  úvazků
v přímé  péči  v průměru  za  kalendářní  rok  (zaokrouhleno  matematicky  na  1
desetinné  místo).  Kapacita  služeb  poskytovaných  v pobytové  formě  musí  být
naplněna  v rozsahu  lůžek  zařazených  do  krajské  sítě  sociálních  služeb  se
statusem „základní“, není-li stanoveno jinak.

7. Daň  z přidané  hodnoty  vztahující  se  k uznatelným  nákladům  je  uznatelným
nákladem, pokud příjemce není plátcem této daně, nebo pokud mu nevzniká nárok
na  odpočet  této  daně.  

Všechny  ostatní  náklady  vynaložené  příjemcem  jsou  považovány  za náklady
neuznatelné.

8. Příjemce  byl  pověřen  poskytovatelem výkonem služby  v  obecném hospodářském
zájmu  a  příjemce  na  sebe  vzal  závazek  poskytovat  tuto  službu  za  podmínek
uvedených ve Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
uzavřené dne…,  ev.  č.  …………… ve znění  Dodatku   č…… ze dne ……. (dále jen
„Smlouva o závazku veřejné služby“). Službou v obecném hospodářském zájmu se
rozumí činnosti uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy o závazku veřejné služby v rozsahu
zařazeném do krajské sítě sociálních služeb, schválené radou kraje.

9. Mechanismus  posuzování  vyrovnávací  platby  se  řídí  stanovenými  podmínkami
Dotačního programu a Zásadami. Pro rok 2022 je příjemci stanovena maximální výše
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oprávněných provozních nákladů Kč …,-- (slovy ….korun českých) (uvede se celková
částka  za  všechny  sociální  služby).   
V případě  změny kapacity  poskytované  služby  definované  krajskou  sítí  sociálních
služeb dojde současně ke změně maximální výše oprávněných provozních nákladů.

4. Uznatelným  nákladem  pro  vyrovnávací  platbu  je  takový  náklad,  který  splňuje
podmínky stanovené v bodě 9 písm. a),  c),  d),  časově a věcně souvisí  s obdobím
realizace  sociální  služby  
a byl  vynaložen na kapacitu  zařazenou v krajské síti  sociálních služeb,  přičemž u
terénní
a ambulantní formy poskytování sociálních služeb se za naplněnou kapacitu považuje
maximálně 120 % přepočtených úvazků v přímé péči v průměru za kalendářní  rok
(zaokrouhleno matematicky na 1 desetinné místo). Kapacita služeb poskytovaných
v pobytové  formě  musí  být  naplněna  v rozsahu  lůžek  zařazených  do  krajské  sítě
sociálních služeb.

10. Příjemce je povinen: 

a) poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti ve smyslu článku 6 odstavce
1 Rozhodnutí č. 2012/21/EU ze strany poskytovatele příspěvku na provoz v rámci
Dotačního programu a Ministerstva práce a sociálních věcí,

b) předložit  poskytovateli  závěrečné  vyúčtování  vyrovnávací  platby  ve  lhůtě
stanovené  v Zásadách.  Příspěvkové  organizace  v odvětví  sociálních  věcí
předkládají  závěrečné  vyúčtování  prostřednictvím  aplikace  FormFlow  Server;
příspěvkové  organizace  v odvětví  zdravotnictví  na předepsaných  formulářích
prostřednictvím  Informačního  systému  sociálních  služeb  (IS  SS).  Závěrečné
vyúčtování  vyrovnávací  platby  se  považuje  za  předložené  poskytovateli  dnem
jeho  předání  k  přepravě  provozovateli  poštovních  služeb  nebo  podáním  na
podatelně krajského úřadu,

c) naplnit kapacitu zařazenou v krajské síti  sociálních služeb, přičemž u terénní a
ambulantní  formy  poskytování  sociálních  služeb  se  za  naplněnou  kapacitu
považuje  minimálně  80  %  přepočtených  úvazků  v přímé  péči  v průměru  za
kalendářní  rok  (zaokrouhleno  matematicky
na 1 desetinné místo). Kapacita služeb poskytovaných v pobytové formě musí být
naplněna  v plném rozsahu  lůžek  zařazených  do  krajské  sítě  sociálních  služeb,
není-li v této smlouvě stanoveno jinak,

d) předložit  poskytovateli  závěrečné  vyúčtování  vyrovnávací  platby  dle  písm.  b)
tohoto  odstavce  na předepsaných  formulářích,  úplné  a  bezchybné,  včetně
čestného prohlášení osoby oprávněné jednat za příjemce o úplnosti, správnosti a
pravdivosti všech doložených podkladů závěrečného vyúčtování,

e) v případě  nadměrné  vyrovnávací  platby  uhradit  částku  vypočtené  nadměrné
vyrovnávací platby na účet poskytovatele příspěvku na provoz do 30 kalendářních
dnů ode dne předložení závěrečného vyúčtování vyrovnávací  platby, nejpozději
však do 30 kalendářních dnů od termínu stanoveného pro předložení závěrečného
vyúčtování  vyrovnávací  platby.  Rozhodným  okamžikem  vrácení  finančních
prostředků zpět na účet poskytovatele je den jejich odepsání z účtu příspěvkové
organizace,

f) v případě  nadměrné  vyrovnávací  platby  převést  peněžní  prostředky  na  účet
uvedený v bodě 5 písm. j) tohoto Sdělení a uvést variabilní symbol (desetimístný
– účelový znak, číslo organizace – např. 2203108959),

g) příjemce  je  povinen  vést  oddělené  účetnictví  v členění  na  jednotlivé  sociální
služby od jiných činností. 

11. Příjemce se zavazuje k tomu, že v průběhu realizace služby bude prokazatelným a
vhodným způsobem prezentovat Moravskoslezský kraj, a to v tomto rozsahu:

6



- ve  výročních  zprávách  uvést  vždy  Moravskoslezský  kraj  jako  poskytovatele
příspěvku
a uvést logo Moravskoslezského kraje.

Veškeré náklady, které příjemce vynaloží na splnění povinností stanovených v tomto
odstavci,  jsou  neuznatelnými  náklady  příspěvku  na  provoz  v rámci  Dotačního
programu. 

12. Zřizovatel si vyhrazuje právo s ohledem na vývoj právních názorů v otázce výpočtu
vyrovnávací platby požadovat další informace o poskytovaných službách, na které je
příjemce povinen reagovat.

13. Nedílnou součástí Sdělení závazného ukazatele je Příloha č. 1 – Seznam podpořených
služeb a Příloha č. 2 – Rekapitulace – Závazné ukazatele na rok 2022 včetně druhů
účtování.
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