Příloha č. 6 Metodiky 5. dotačního programu

UZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) souvisejí se základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o soc. službách;
b) časově a věcně souvisejí s kalendářním rokem, na který je dotace poskytnuta;
c) splňují hlediska efektivnosti, opodstatněnosti a hospodárnosti a jsou věrohodné;
d) doložené průkaznými prvotními účetními doklady, které obsahují náležitosti stanovené obecně závaznými předpisy a jsou vedené v účetnictví příjemce.
zejména:
PLATY/MZDY ZAMĚSTNANCŮ
v pracovním poměru, včetně odměn
1. OSOBNÍ NÁKLADY
OSTATNÍ OSOBNÍ VÝDAJE
dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce
NÁHRADY PLATU
náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti (dovolená, nepřítomnost, nemoc)
POVINNÉ POJISTNÉ
odvody sociálního pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
odvody zdravotního pojištění
povinné úrazové pojištění
vstupní a periodická prohlídka zaměstnance, očkování do limitu 500 Kč/úvazek v přímé péči

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
POTRAVINY

pořizovací cena do 40 tis. Kč, použitelnost více než rok
pořizovací cena do 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)
potraviny pro uživatele sociální služby v souvislosti se zajištěním základní činnosti – poskytnutí
stravy nebo zajištění stravy (dle vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona o sociálních službách) v případě, kdy je plně nepokrývá úhrada od uživatele služby
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad.

MATERIÁL

kancelářské potřeby
čistící prostředky, dezinfekce
ložní prádlo, ubrusy, záclony
osobní ochranné pracovní prostředky dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.
odborná literatura (včetně poštovného a balného)
lékárničky na pracoviště a do aut
materiál pro opravy prováděné svépomocí
propagační materiály dle § 88 písm. a) zákona o sociálních službách
Zdravotnický materiál:
Terénní programy – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
Kontaktní centra – počítá se s veškerým zdravotnickým materiálem dle rozpočtu
V ostatních případech se jedná o neuznatelný náklad, a to i u služeb, kde se zdravotnický
materiál využívá při zajištění služby.
teplo (dálkově dodávané)
plyn
elektřina
paliva (uhlí, brikety, dřevo, biomasa, stěpky, lehké topné oleje)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
vodné, stočné, srážková voda
budovy apod.
jízdné, ubytování, stravné, parkovné hrazené v souladu s obecně závaznými předpisy
včetně platby za kurýrní a zásilkové služby
telefonní služby, využívání sítě internet
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (§ 80 zákona o
sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu
nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby
zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z
povolání)
povinné ručení
pojištění vozidla při finančním leasingu (viz níže)
technická podpora, update SW, platby za přístup do SW,…
provedení účetního auditu dotace v případech, kdy je vyžadován (část IX bod 9 Metodiky) do
limitu 20 000 Kč na službu
konzultační, poradenské a právní služby, dodavatelské vedení účetnictví
vzdělávání pracovníků - limit 4 500 Kč/úvazek* (na 1 úvazek pracovníka v přímé péči se
započítává 0,4 úvazku nepřímé péče)
odvoz odpadu, dodavatelský úklid
povinné revize (komínu, hromosvodu, elektrických a jiných zařízení, STK, měření emisí vozidla
pro sociální službu, ….)
podpora nezávislého kvalifikovaného odborníka dle přílohy č. 2 standardu č. 10 písm. e) zákona
o soc. službách (tzv. supervize) do celkové výše 30 tis. Kč/rok na sociální službu (i v případě
zajištění formou dohody o provedení práce)

ENERGIE A PALIVA

VODA
NÁJEMNÉ
CESTOVNÍ NÁHRADY
SLUŽBY - POŠT
SLUŽBY - TELEKOMUNIKACE
SLUŽBY - PENĚŽNÍ ÚSTAVY

SLUŽBY - IT
SLUŽBY - PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ

SLUŽBY - ŠKOLENÍ
SLUŽBY - OSTATNÍ

SLUŽBY - FINANČNÍ LEASING
OPRAVY A ÚDRŽBA

OSTATNÍ

pouze v případě motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
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 technických parametrů, k modernizaci rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti, k nástavbě nebo přístavbě).
Údržba = soustavná činnost, kterou se zpomaluje fyzické opotřebení a předchází poruchám a
odstraňují se drobnější závady (např. nátěr oken)
Pozn. Uznatelné jsou i náklady na rekonstrukci nebo modernizaci staveb, pokud jejich roční výše
nepřesáhne v úhrnu částku 40 tis. Kč (účetně tedy nedochází k technickému zhodnocení
majetku)
nákup služby - pracovníci v přímé péči (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimoo DPČ)
nákup služby - ostatní pracovníci (mimo prac. poměr, mimo DPP, mimo DPČ)
pohonné hmoty (nafta, benzín, plyn) a maziva (motorový olej)
osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby s přihlédnutím k
potřebám nezaopatřených dětí v domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48 odst. 3
zákona o soc.službách)
náklady na pověřence v rámci GDPR

*Pokud zaměstnanec pracuje na plný úvazek jen část roku, započítá se do uznatelných nákladů jen odpovídající dvanáctiny z limitu na vzdělávání./Pokud zaměstnanec pracuje na částečný úvazek po celý rok, započítá se do
uznatelných nákladů celý limit na vzdělávání.

Příloha č. 6 Metodiky

NEUZNATELNÉ NÁKLADY PRO ČERPÁNÍ DOTACE POSKYTOVATELŮM SOC.SLUŽEB
a) nesouvisejí s poskytováním základních činností u jednotlivých druhů soc.služeb;
b) na zdravotní péči poskytovanou dle §36 zákona o sociálních službách;
c) výdaje, které nelze účetně doložit;
d) náklady financované z jiných veřejných zdrojů, tj. např. z provozních příspěvků a dotací od obcí, krajů, z OP Z (ESF), z Norských fondů,….;
e) náklady financované z darů;
f) a dále např.:
ODMĚNY ZA VÝKON FUNKCE
fyzickým osobám, které jsou členy orgánů právnické osoby a jsou do funkce voleni,
1. OSOBNÍ NÁKLADY
jmenováni či jinak povolány (§152 odst. 2, občanského zákoníku), s výjimkou fyzické
osoby pověřené řízením společnosti (ředitel)
OSTATNÍ PLATY
odstupné dle zákoníku práce
PLNĚNÍ SOCIÁLNÍHO CHARAKTERU poskytovaná
příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
zaměstnancům v případech, kdy na tato plnění
nevzniká nárok podle právních předpisů
životní pojištění
dary k životním jubileím a pracovním výročím
příspěvky na rekreaci
a další nepovinná plnění uvedená v § 6 odst. 9 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

2. PROVOZNÍ NÁKLADY

DANĚ A POPLATKY

OSTATNÍ NÁKLADY

ODPISY, PRODANÝ MAJETEK, TVORBA REZERV A
OPRAVNÝCH POLOŽEK

FINANČNÍ NÁKLADY
POSKYNUTÉ PŘÍSPĚVKY
SLUŽBY

DPH
REPREZENTACE
FINANČNÍ A OPERATIVNÍ LEASING
CESTOVNÉ

VÝZKUM A VÝVOJ
OSTATNÍ

3. INVESTICE

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK

DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK

daň silniční
daň z nemovitých věcí
daň z nabytí nemovitých věcí
správní poplatky
poplatky za znečištění ovzduší
poplatky za TV a rozhlas
soudní poplatky
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
pojištění vyjma pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních
služeb (§ 80 zákona o sociálních službách) a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání (vyhláška č. 125/1993 Sb., kterou se
stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání) - např. pojištění majetku (staveb a vybavení) a
osob (odpovědnost zaměstnanců za škodu), havarijní pojištění vozidla a dále zmařené
investice
odpisy dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (účetní odpisy)
zůstatková cena při prodeji dlouhodobého hmotného nebo nehm. majetku
účetní cena prodaného materiálu
účetní cena prodaných cenných papírů a majetkových podílů
rezervy a opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu
daně z příjmů
bankovní výlohy (poplatky, úroky bankám nebo i jiným věřitelům, poplatky za získání
bankovní záruky, depozitní poplatky,…)
členské poplatky (příspěvky) - dobrovolné členství
audit účetní závěrky, mimořádný audit, částečný audit, interní audit, audit kvality,
počítačový audit, audit hospodaření, forenzní audit, energetický audit
daňový poradce, zpracování analýz, studií, plánů, zpracování projektu a žádosti o dotaci
vzdělávání pracovníků nad stanovený limit
pokud je možné žádat vratku (odpočet DPH na vstupu)
pohoštění, catering, ošatné, upomínkové předměty
s výjimkou motorového vozidla využívaného v rámci poskytování sociální služby (nejen
terénní formou)
zahraniční služební cesty vyjma služebních cest za účelem vzdělávání, dálniční známky
(tuzemské i zahraniční)
vstupné na kulturní a zábavné akce
přímé i nepřímé náklady na tyto oblasti
pořádání workshopů, teambuildingů, výjezdních zasedání, apod.
náklady příštích období
tvorba fondů, např. FKSP u příspěvkových organizací
potraviny (s vyjímkou viz uznatelné náklady)
občerstvení, alkohol a cigarety
pořizovací cena nad 40 tis. Kč, použitelnost více než rok - nemovitosti, stavby, stroje,
přístroje a zařízení (výpočetní technika, vybavení kuchyně,...), dopravní prostředky (mimo
uznatelnou výjimku)
pořizovací cena nad 60 tis. Kč, použitelnost více než rok (programové vybavení apod.)

TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ
rekonstrukce, modernizace, nástavba, přístavba
OSTATNÍ
akcie, majetkové podíly, poskytované investiční dotace
V případě nejasností na straně poskytovatele sociálních služeb, zda se jedná o náklad neuznatelný, dávají stanovisko pracovníci OFKZ.

