Ministerstvo práce a sociálních věcí
Odbor sociální a rodinné politiky
Č. j. 2013/79802-211
V Praze dne 16. 12. 2013

Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí (ÚZ 13011) se státním rozpočtem za rok 2013

Níže uvedené postupy a informace předkládá odbor sociální a rodinné politiky
MPSV s ohledem na některé odlišnosti v pravidlech pro finanční vypořádání
a dotačních postupech při poskytování finančních prostředků z kapitoly Všeobecná
podkladní správa Ministerstvem financí a z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věc.
Dotace na činnosti vykonávané obcemi s rozšířenou působností a hl. m. Prahou
v oblasti sociálně-právní ochrany dětí je předmětem finančního vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2013. Finanční vypořádání dotace poskytnuté obcím s rozšířenou
působností a hl. m. Praze bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb.,
kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním
rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem (dále jen „vyhláška
č. 52/2008 Sb.“).

1) Postup předkládání finančního vypořádání a vyúčtování dotace za rok 2013
a) Obec s rozšířenou působností
Obec s rozšířenou působností předloží v souladu s § 8 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 52/2008
Sb. (průtoková dotace) kraji, jehož prostřednictvím jí byla dotace poskytnuta,
do 5. února 2014 podklady pro finanční vypořádání dotace za rok 2013 na tiskopise,
který odpovídá vzoru přílohy č. 9 vyhlášky č. 52/2008 Sb. (viz přiložený formulář
označený jako Tab. č. 1a – příloha č. 9 FV). Součástí finančního vypořádání jsou také
formuláře „Finanční vypořádání dotace SPOD 2013 - vyúčtování dle rozpočtových
položek“ a „Finanční vypořádání dotace SPOD 2013 - vybrané ukazatele OSPOD“
(viz Tab. č. 2 a Tab. č. 3), případně kopie žádosti o doplatek na pokrytí výdajů agendy
SPOD 2013, podává-li ji obec.
K finančnímu vypořádání připojí obec komentář a současně převede na účet
kraje případnou vratku dotace.
Postup pro přijímání vratek na účet kraje a jejich oznamování ze strany obcí kraje
upravují podle vlastních podmínek.
b) Kraj
Kraj v souladu s § 8 odst. 3 a 4 po obdržení podkladů od obcí do 20. února 2014
prověří předložené podklady a v případě zjištěných nedostatků požádá příjemce
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o neodkladné provedení jejich opravy. Dále kraj potvrdí příjemci výši případné vratky
dotace převedené na jeho účet.
Do 25. února 2014 pak kraj předloží Ministerstvu práce a sociálních věcí souhrnné
podklady o finančním vypořádání dotací na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze
č. 10 vyhlášky č. 52/2008 Sb., a připojí komentář, a do téhož termínu převede na
účet cizích prostředků MPSV č. ú. 6015-2229001/0710 případnou vratku dotace
(v jedné částce za všechny obce).
Pro snazší identifikaci přijatých plateb prosíme používat pro vratky prostředků
variabilní symbol „13011“.
Společně s podklady podle vyhlášky č. 52/2008 Sb. zašle kraj Ministerstvu práce
a sociálních věcí kopie podkladů předložených ode všech obcí, tj. za každou obec
kopie Tab. č. 1a – příloha č. 9 FV, Tab. č. 2 – Vyúčtování dle rozpočtových položek,
Tab. č. 3 – Vybrané ukazatele OSPOD. Originály podkladů zůstávají uloženy na kraji.
c) Hl. m. Praha
Hl. m. Praha předloží v souladu s § 7 vyhlášky č. 52/2008 Sb. (neprůtoková dotace)
Ministerstvu práce a sociálních věcí do 15. února 2014 podklady pro finanční
vypořádání dotace za rok 2013 na tiskopise, který odpovídá vzoru přílohy č. 11
vyhlášky č. 52/2008 Sb. (viz přiložený formulář označený jako Tab. č. 1b). K tabulce
finančního vypořádání připojí příjemce komentář a současně převede na bankovní
účet cizích prostředků MPSV č. ú. 6015-2229001/0710 případnou vratku dotace.
Předloženy budou rovněž vyplněné formuláře „Tab. č. 2 - Finanční vypořádání dotace
SPOD 2013 - vyúčtování dle rozpočtových položek“ a „Tab. č. 3 - Finanční vypořádání
dotace SPOD 2013 - vybrané ukazatele OSPOD“ a komentáře čerpání za jednotlivé
městské části.

Avízo k vratce pod účelovým znakem „13011“ zašle kraj a hl. m. Praha
Ministerstvu práce a sociálních věcí elektronicky na tyto emailové adresy
alena.lipova@mpsv.cz (oddělení všeobecné účtárny), jitka.doudova@mpsv.cz
(oddělení metodiky účetnictví), zdenka.kainarova@mpsv.cz.

2) 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 vratky v rámci
finančního vypořádání (tedy vracená po 31. 12. 2013) se vypočítá jako rozdíl mezi
přijatou částkou dotace v průběhu roku 2013 (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 vratkami uskutečněnými do 31. 12. 2013
(v tabulce finančního vypořádání sloupec 3, resp. pro hl. m. Prahu 3 a 4)

2

Rozlišení vratek uskutečněných do 31. 12. 2013 a po 31. 12. 2013 uvede obec také
v Tab. č. 2 „Finanční vypořádání dotace SPOD 2013 - vyúčtování dle rozpočtových
položek“.

3) Doplatky dotace na pokrytí výdajů roku 2013
V případě, že skutečné výdaje obce/hl. m. Prahy na činnosti vykonávané v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí budou vyšší než poskytnutá částka dotace, může být
realizován doplatek do výše skutečných výdajů (doplatek bude vypočítán jako rozdíl
mezi skutečnými výdaji a poskytnutou dotací).
Obec k žádosti o doplatek přiloží zdůvodnění navýšených skutečných výdajů.
Zdůvodnění bude zahrnovat zejména popis změn v personálním obsazení orgánu
SPOD v průběhu roku se vztahem k nárůstu osobních výdajů, zdůvodnění navýšení
výdajů v případě ostatních položek rozpočtu oproti předchozím letům aj.

4) Způsob podávání žádosti o doplatek
Doplatek prostředků na pokrytí výdajů roku 2013 bude poskytován na základě
předložené žádosti o doplatek (viz příloha). Žádost předloží:
a) obec s rozšířenou působností v termínu od 1. 1. 2014 do 5. 2. 2014 přímo
Ministerstvu práce a sociálních věcí v originálním vyhotovení. Kopii žádosti předloží
obec v rámci podkladů k finančnímu vypořádání kraji do 5. 2. 2014. Kraj tuto kopii
uschová v rámci kompletních podkladů finančního vypořádání za rok 2013. Kopii
žádosti o doplatek nemusí kraj již zasílat MPSV v rámci předkládaných podkladů
finančního vypořádání všech obcí.
V případě, že obec podává žádost o dotaci – doplatek na pokrytí výdajů roku 2013, je
tabulka č. 2 Finanční vypořádání dotace SPOD 2013 - vyúčtování dle rozpočtových
položek vyhotovena ve dvou originálech. Jeden originál je zasílán kraji v rámci
finančního vypořádání dotace za rok 2013, druhý originál je přílohou žádosti o doplatek
zasílané MPSV.
MPSV zvolilo odlišný postup při přijímání žádostí o doplatky od obcí oproti předchozím
letům, tedy bez zprostředkování kraji, zejména s cílem urychlit příjem žádostí
o doplatky, jejich následné vyhodnocení a administraci doplatků.
b) Hl. m. Praha společně s podklady k finančnímu vypořádání (viz bod 1) písm. c)
tohoto materiálu) do 15. února 2014.
Hl. m. Praha předkládá jednu žádost o doplatek, jejíž přílohou budou komentáře
odůvodnění navýšení výdajů za jednotlivé městské části a souhrnný tabulkový přehled
čerpání dotace za rok 2013 včetně vratek a doplatků podle jednotlivých městských
částí.
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Realizované výdaje na činnosti v agendě sociálně-právní ochrany dětí musí být
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 2013, která byla schválena
jako příkaz ministryně č. 7/2013 ze dne 27. 2. 2013, ve znění Dodatku č. 1 ze dne
5. 8. 2013.

Mgr. Kateřina Jirková
ředitelka odboru sociální a rodinné politiky

Přílohy:
1.) Tab. č. 1a (příloha č. 9 vyhlášky 52/2008 Sb.)
2.) Tab. č. 1b (příloha č. 11 vyhlášky 52/2008 Sb.)
3.) Tabulka č. 2 Finanční vypořádání dotace SPOD 2013 – vyúčtování dle
rozpočtových položek
4.) Tabulka č. 3 Finanční vypořádání dotace SPOD 2013 – vybrané ukazatele OSPO
5.) Žádost o doplatek na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou
působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí v roce 2013
6.) Příloha č. 10 k vyhlášce č. 52/2008 Sb.

Rozdělovník:
vedoucím sociálních odborů krajských úřadů
vedoucím finančních odborů krajských úřadů
vedoucím sociálních odborů městských úřadů
vedoucím finančních odborů městských úřadů
ředitelce odboru správních činností ve zdravotnictví a soc. péči Magistrátu hl. m. Prahy
vedoucí oddělení financování městských částí Magistrátu hl. m. Prahy
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