DODATEK Č. 6
k Pravidlům řízení o stanovení a přiznání finanční podpory Jihomoravského
kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb
I. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je změna Pravidel řízení o stanovení a přiznání finanční podpory
Jihomoravského kraje pro léta 2019-2020 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb
v platném znění, která byla schválena na 15. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje
dne 21.06.2018 usnesením č. 1250/18/Z 15 (dále jen „Pravidla“). Tato změna spočívá v
následujícím:
1.

Článek 14., odstavec 4. se mění tak, že nově zní:
Poskytovatel sociální služby je povinen umožnit Jihomoravskému kraji provést kontrolu,
jak v průběhu, tak i po ukončení realizace činnosti, a to ještě po dobu deseti let od
ukončení financování činnosti ze strany Jihomoravského kraje.
Osoby oprávněné k provádění kontroly jsou oprávněny požadovat předložení evidence,
dokladů a dokumentů týkajících se poskytovaných sociálních služeb, zejména se jedná
o pracovní smlouvy, dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, vnitřní
předpis k odměňování zaměstnanců (mzdový/platový předpis), zdůvodnění odměn
hrazených z finanční podpory, výkazy práce, mzdové listy, výplatní pásky, doklady o
úhradě mzdy, výpisy z bankovního účtu, paragony, účtenky, faktury, smlouvy
(s dodavateli služeb, smlouvy o pronájmu apod.), vyúčtované cestovní příkazy, jízdenky,
knihy jízd, pokladní doklady, inventarizační zápisy, vnitřní předpisy organizace
(směrnice, metodiky, např. metodika pro stanovení podílu společných nákladů sociální
služby, apod.), dokumentaci uživatelů sociální služby (zejména záznamy o potřebách
uživatelů, individuální plány, záznamy o průběhu poskytování sociální služby, smlouvy o
poskytování sociální služby), evidenci kvantitativních a kvalitativních indikátorů,
dokumentaci prokazující průběh poskytování sociální služby uživatelům služby. Ověření
odděleného sledování čerpání finanční podpory.
Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení originálních účetních dokladů
(tj. zejména originálů faktur, zálohových faktur, paragonů, pokladních dokladů, smluv
apod.) prokazujících použití finanční podpory uvedením „hrazeno z finanční podpory
JMK ve výši ______ Kč na základě smlouvy č. _______“. Příjemce uvede toto označení
zejména na originálech prvotních dokladů, mzdových listech, na originálech výpisů
z bankovního účtu a vyplacených odměn.

2.

Článek 18. Přílohy k Pravidlům, Příloha č. 2 Uznatelné a neuznatelné náklady pro čerpání
finanční podpory se mění tak, že nově zní:

Příloha č. 2 Uznatelné a neuznatelné náklady pro čerpání finanční podpory
UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY
A) souvisejí s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů sociálních služeb
B) jsou v souladu s podanou žádostí
C) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je finanční podpora poskytnuta
D) splňují hlediska efektivnosti, účelnosti, hospodárnosti jsou opodstatněné a věrohodné
E) jsou doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti
stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce
F) jejich výše nesmí přesáhnout obvyklou výši v daném místě a čase
G) zejména:
náklady na zaměstnance ze závislé
činnosti, tzn. mzdy, platy, odměny z dohod
1. OSOBNÍ
o provedené práce, odměny z dohod o
MZDOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY
pracovní činnosti, náhrady mzdy za
dočasnou pracovní neschopnost, odstupné
zdůvodněné mimořádné odměny nad
rámec pracovní činnosti zaměstnanců
náklady na pojištění, které je účetní
jednotka povinna podle zvláštních
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ
právních předpisů hradit na sociální
POJIŠTĚNÍ
zabezpečení a veřejné zdravotní pojištění
náklady na zákonné pojištění odpovědnosti
zaměstnavatele za škodu při pracovním
úrazu nebo nemoci z povolání
náklady na tvorbu FKSP u příspěvkové
ZÁKONNÉ SOCIÁLNÍ
organizace zřízené územním
NÁKLADY
samosprávným celkem
DROBNÝ
2.PROVOZNÍ
DLOUHODOBÝ
NÁKLADY
HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ
DLOUHODOBÝ
NEHMOTNÝ MAJETEK
MATERIÁL

pořizovací cena do 40 tis. Kč včetně,
použitelnost více než rok
pořizovací cena do 60 tis. Kč včetně,
použitelnost více než rok (programové
vybavení apod.)
kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle
nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a)

ENERGIE A PALIVA

VODA
NÁJEMNÉ
CESTOVNÍ NÁHRADY
SLUŽBY – POŠTA
SALUŽBY –
TELEKOMUNIKACE
OSTATNÍ NÁKLADY

SLUŽBY – IT
SLUŽBY – PRÁVNÍ A
EKONOMICKÉ

SLUŽBY – OSTATNÍ

SLUŽBY – FINANČNÍ
LEASING

OPRAVY A ÚDRŽBA

zákona o sociálních službách
teplo (dálkově dodávané), plyn, elektrická
energie
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa,
stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a
maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy a prostory (kanceláře, garáže,
parkovací místa v případě terénních
služeb)
jízdné, ubytování, stravné, parkovné
hrazené v souladu s obecně závaznými
předpisy
poštovné
telefonní služby, internet
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou při poskytování soc.služeb (§
80 zákona o soc. službách)
povinné ručení
technická podpora, update SW, platby za
přístup do SW,…
konzultační, poradenské a právní služby,
dodavatelské vedení účetnictví
audit (pokud účetní jednotka má zákonnou
povinnost mít účetní závěrku ověřenou
auditorem)
daňový poradce
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu,
elektrických a jiných zařízení, STK,
měření emisí vozidla pro soc. službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného
odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10
písm. e) zákona o soc. službách (tzv.
supervize)
pouze v případě motorových vozidel
využívaných pro poskytování terénní
formy soc. služby
Oprava = odstraňují se účinky částečného
fyzického opotřebení nebo poškození
za účelem uvedení do předchozího nebo
provozuschopného stavu (např. zasklení
rozbitého okna).
Uvedením do provozuschopného stavu se
rozumí provedení opravy i s použitím
jiných než původních materiálů, dílů,
součástí nebo technologií, pokud tím

nedojde k technickému zhodnocení (tj.
k rekonstrukci – změna účelu nebo tech.
parametrů, k modernizaci – rozšíření
vybavenosti nebo použitelnosti, k nástavbě
nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se
zpomaluje fyzické opotřebení a předchází
se poruchám a odstraňují se drobnější
závady (např. nátěr oken)
V případě nejasností na straně poskytovatele soc. služeb, zda se jedná o náklad uznatelný,
dávají stanovisko pracovníci OSV.
NEUZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍ PODPORY
A) náklady nesouvisející s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů soc.
služeb, např. náklady na zajištění výhradně fakultativních činností
B) náklady na zdravotní péči poskytovanou dle § 36 zákona o sociálních službách (platí
pouze v případě finanční podpory č. 1 a finanční podpory č. 3, z hlediska finanční
podpory č. 2 se jedná o uznatelný náklad),
C) náklady nespecifikované a náklady, které
nelze účetně doložit
D) náklady financované z jiných veřejných zdrojů popř. darů (z důvodu zamezení
duplicitního financování)
E) a dále např.:

1. OSOBNÍ
NÁKLADY

ODMĚNY ZA VÝKON
FUNKCE

fyzickým osobám, které jsou členy orgánů
právnické osoby a jsou do funkce voleny,
jmenovány či jinak povolány, s výjimkou
odměny za výkon funkce statutárního
orgánu

PLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO
CHARAKTERU (bez
právního nároku
zaměstnanců)

příspěvky na penzijní připojištění se
státním příspěvkem, doplňkové penzijní
spoření
životní pojištění
dary k životním jubileím a pracovním
výročím
příspěvky na rekreaci

2.PROVOZNÍ ÚČTOVÁ SKUPINA 53 NÁKLADY
DANĚ A POPLATKY

daň silniční
daň z nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí
správní poplatky
poplatky za znečištění ovzduší
poplatky za TV a rozhlas

soudní poplatky
ostatní daně a poplatky
ÚČTOVÁ SKUPINA 54 OSTATNÍ NÁKLADY

smluvní pokuty
úroky z prodlení (i dle smlouvy o úvěru)
ostatní pokuty a penále
odpisy nedobytných pohledávek
kurzové ztráty
věcné a finanční dary (ani jako odměny
pro účastníky různých akcí)
manka a škody
odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat
zdravotně postižené osoby
jiné ostatní náklady – pojištění majetku
(staveb a vybavení) a osob (odpovědnost
zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění
vozidla, zmařené investice

ÚČTOVÁ SKUPINA 55 ODPISY, PRODANÝ
MAJETEK, TVORBA
REZERV A OPRAVNÝCH
POLOŽEK
ÚČTOVÁ SKUPINA 56 FINANČNÍ NÁKLADY
ÚČTOVÁ SKUPINA 58 POSKYTNUTÉ
PŘÍSPĚVKY
SLUŽBY

DPH
REPREZENTACE
FINANČNÍ LEASING
CESTOVNÍ NÁHRADY
VÝZKUM A VÝVOJ
OSTATNÍ

odpisy dlouhodobého hmotného i
nehmotného majetku (účetní odpisy)
rezervy a opravné položky dle zákona č.
593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění
základu daně z příjmů
poplatky a úroky (výjimkou jsou pouze
bankovní poplatky spojené s vedením
účtu, na který jsou finanční prostředky
poskytovateli služby zasílány)
členské poplatky (příspěvky) - dobrovolné
členství
zpracování analýz, studií, plánů,
zpracování projektu a žádosti o finanční
podporu
vzdělávání pracovníků k obnovení,
upevnění a doplnění kvalifikace, které
není nutné pro zabezpečení základních
činností soc. služeb
pokud je možné žádat vratku (odpočet
DPH na vstupu)
pohoštění, catering, ošatné, upomínkové
předměty
s výjimkou motorových vozidel
využívaných pro poskytování terénní
formy soc. služby
zahraniční pracovní cesty
přímé i nepřímé náklady na výzkum a
vývoj
pořádání workshopů, teambuildingů,

výjezdních zasedání apod.
náklady příštích období
tvorba fondů (s výjimkou zřizovaných
zákonem)
alkohol, cigarety
pořizovací cena nad 40 tis. Kč,
použitelnost více než rok – nemovitosti,
3.
DLOUHODOBÝ HMOTNÝ
stavby, stroje, přístroje a zařízení
INVESTICE MAJETEK
(výpočetní technika, vybavení kuchyně,
...), dopravní prostředky
pořizovací cena nad 60 tis. Kč,
DLOUHODOBÝ
použitelnost více než rok (programové
NEHMOTNÝ MAJETEK
vybavení apod.)
rekonstrukce, modernizace, nástavba,
TECHNICKÉ
přístavba
ZHODNOCENÍ
akcie, majetkové podíly, poskytované
OSTATNÍ
investiční dotace
V případě nejasností na straně poskytovatele soc. služeb, zda se jedná o náklad
neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci OSV.

II. Závěrečná ustanovení
1.

Dodatek č. 6 k Pravidlům nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem
Jihomoravského kraje.

2.

Ostatní ustanovení Pravidel tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze
změn.

3.

Dodatek č. 6 k Pravidlům byl schválen Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na
31.zasedání konaném dne 18.06.2020 usnesením č. 2715/20/Z31.

