
Zásady  

dotačního programu na podporu sociálních služeb  

definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

v platném znění, v Královéhradeckém kraji v roce 2011. 

 

I.  

Úvodní ustanovení 

 

   Nestátní neziskové subjekty, právnické a fyzické osoby vyvíjející veřejně 

prospěšnou činnost v sociální oblasti představují vedle obecních, krajských a státních 

poskytovatelů sociálních služeb podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky 

sociálních služeb určených osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. 

Svou činností nestátní neziskové subjekty, právnické  a fyzické osoby rovněž 

zásadním způsobem participují na vytváření občanské společnosti v České 

republice. 

 

Královéhradecký kraj stanovil pro účely dotačního řízení následující zásady 

pro poskytování dotací z dotačního programu  na podporu  sociálních služeb 

definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 

v Královéhradeckém kraji v roce 2011 (dále jen Zásady). 

 

II.  

Výklad pojmů 

 

Pro účely těchto Zásad se rozumí: 

1. Žadatelem ten, kdo splňuje podmínky pro podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje a podáním žádosti se uchází o dotaci 
z rozpočtu kraje na sociální služby. 

2. Poskytovatelem dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje (dále jen 
“poskytovatel”) Královéhradecký kraj, který vyhlašuje a určuje podmínky pro 
poskytování dotace z rozpočtu kraje, rozhoduje o účelovém poskytnutí dotace 
na sociální služby. 

3. Příjemcem žadatel o dotaci, v jehož prospěch bylo o poskytnutí dotace 
z krajského rozpočtu poskytovatelem rozhodnuto. 

 

III.  

Vyhlašovaný dotační program 

   

  Královéhradecký kraj vyhlašuje dotační program na podporu poskytování sociálních 

služeb definovaných v zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, 

v Královéhradeckém kraji v roce 2011. 

 

Program je určen na spolufinancování sociálních služeb, které, jsou zařazeny do 

Plánu rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém  kraji  2011-2016. 



 

     V dotačním řízení pro rok 2011 mají prioritu takové sociální služby, které jsou 

poskytovány s cílem naplnit individuální potřeby uživatelů, umožňují uživateli vést 

běžný život ve svém přirozeném prostředí, podporují uživatele v zapojení se do 

místní komunity a předcházejí tak jeho vyloučení ze společenského života. 

Preferovány budou současně služby, které podporují sociální soudržnost místních 

společenství (obcí a mikroregionů) a jsou součástí komunitních a jiných regionálních 

plánů sociálních služeb.  

 

IV. 

Žádost o dotaci 

 

Dotace z rozpočtu kraje je poskytována na základě žádosti tvořené: 

a) předepsaným písemným formulářem předloženým Královéhradeckému kraji v 
jednom vyhotovení; daty vloženými do databázové aplikace projektu 
„Vytváření místního partnerství – benchmarking sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje“ (část: Realita 2010.)  

b) Formulář žádosti je zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého 
kraje (www.kr-kralovehradecky.cz / Krajský úřad / Sociální oblast / Dotace 
v sociální oblasti 2011 

Informace ke zpracování žádosti poskytují:  

Mgr. Robert Černý, telefon: 495 817 432, 736 521 868,                                          
e-mail: rcerny@kr-kralovehradecky.cz  
 
Ing. Ivan Guman, telefon: 495 817 246,                                                                   
e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz  

 

Konzultace jsou poskytovány po předchozí telefonické domluvě.  

 

Do dotačního řízení Královéhradeckého kraje se zařazují žádosti doručené 

Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději 15. 

dubna 2011 včetně (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka 

podatelny Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). 

 

Adresa pro písemný styk a osobní doručení:  

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Odbor sociálních věcí  

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Vyplněnou žádost zaslat současně i elektronicky na                   

e-mail: iguman@kr-kralovehradecky.cz  

 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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Pozdní podání žádosti je důvod k vyřazení z dotačního řízení Královéhradeckého 

kraje. 

 

V.  

Všeobecné podmínky pro poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého 

kraje 

 

Na dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje není právní nárok. 

 

  Žádost může podat poskytovatel sociální služby registrovaný podle zákona č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.  

 

   Maximální spoluúčast Královéhradeckého kraje na spolufinancování sociální 

služby: dotace se poskytuje do 30% celkových nákladů sociální služby v roce 

2011. Pokud budou celkové náklady na sociální službu v předepsaném členění nižší 

než stanovené ve smlouvě, nesmí použitá částka dotace přesáhnout maximální 

procentní podíl dotace z celkových nákladů sociální služby. V případě vykázaného 

vyššího podílu musí příjemce prostředky připadající na překročený podíl v rámci 

účtování dotace vrátit do krajského rozpočtu, tj. na depozitní účet Královéhradeckého 

kraje, nejpozději do 31. ledna 2012. 

 

  Dotaci lze poskytnout jen těm žadatelům, kteří nemají k datu podání žádosti 

závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státnímu fondu, 

zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení nebo rozpočtu 

územního samosprávného celku. Tato skutečnost musí být deklarována formou 

čestného prohlášení. 

 

  Žadatel (příjemce) je povinen o změnách údajů uváděných v žádosti informovat 

Královéhradecký kraj nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. 

 

  Příjemce dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje musí vést účetnictví v souladu 

se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Královéhradecký kraj si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoliv v průběhu 

dotačního řízení a v průběhu realizace sociální služby další dokumenty. 

 

Z poskytnuté dotace nelze hradit tyto výdaje (neuznatelné výdaje):  

 na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného 
a nehmotného majetku (dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, 
jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a  vstupní cena vyšší než        
40 000,- Kč, dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož 
doba použitelnosti je delší než jeden rok a vstupní cena vyšší než 60 000,- Kč. 



Pokud je žadatel plátce DPH a může si ho uplatnit u FÚ,  je tato částka bez 
DPH),  

 na pohoštění a dary,  

 na odměny statutárních orgánů právnických osob,  

 na členské příspěvky v mezinárodních institucích,  

 na splátky finančních závazků a leasingové splátky,  

 na tvorbu kapitálového jmění (zisku), 

 na výzkum a vývoj,  

 na příspěvek na stravu zaměstnanců (např. stravovací poukázky) a příspěvek 
na dopravu do zaměstnání (mimo cestovních náhrad poskytovaných v souladu 
se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění),  

 na pokuty a sankce,  

 na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). 
 

VI.  

Způsob poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

 

Žádost, která nebude splňovat podmínky dotačního řízení Královéhradeckého kraje, 

bude z dotačního řízení pro formální nedostatky vyřazena. 

 

Pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje 

je stanoven následující postup:  

 Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje kontroluje 
formální náležitosti žádosti a provádí předběžnou kontrolu dle zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění. 

 Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje vyhodnocuje 
data vložená do databázové aplikace projektu „Vytváření místního partnerství 
– benchmarking sociálních služeb Královéhradeckého kraje“. 

 Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje v návaznosti 
na vyhodnocená benchmarkingová data, údaje z registru poskytovatelů a Plán 
rozvoje sociálních služeb připravuje podklad pro hodnotící komisi.  

 Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje projednává 
podklad pro hodnotící komisi s obcemi zastoupenými v krajské řídící skupině 
pro plánování sociálních služeb. 

 Hodnotící komise předkládá Výboru sociálnímu Zastupitelstva 
Královéhradeckého kraje návrhy dotací. 

 Výbor sociální Zastupitelstva Královéhradeckého kraje navrhuje Zastupitelstvu 
Královéhradeckého kraje výši dotací.  

 Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje rozhoduje o přidělení dotací. 
 

Při posuzování žádosti bude zohledněno dodržování smluv uzavřených s 

Královéhradeckým krajem v předchozích letech.  

 

 

 

 



VII.  

Uzavření smlouvy 

 

Na základě rozhodnutí Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se uzavře smlouva 

mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace. Nedílnou součástí smlouvy je 

příloha 1 ke smlouvě „Specifikace rozpočtu služby a čerpání přidělené dotace“. V této 

příloze příjemce upřesní čerpání dotace ve vazbě  na aktuální  stav zdrojů 

financování služby.  

 

VIII.  

Sledování, kontrola, vyúčtování dotace, sankce 

 

     Čerpáním prostředků dotace se rozumí úhrada nákladů souvisejících s realizací 

sociální služby v souladu se strukturou čerpání dotace, která je uvedena v příloze 1 

ke smlouvě „Specifikace rozpočtu služby a čerpání přidělené dotace“.  V případě 

potřeby čerpání dotace u příslušné nákladové položky  o více než 10% z částky  

uvedené v příloze 1  příjemce  zašle na odbor sociálních věcí žádost o změnu 

struktury čerpání dotace s nově vyplněnou přílohou 1.  Čerpání musí být ukončeno 

ke dni ukončení realizace sociální služby, nejpozději však 31. 12. 2011.    

 

 

    Přidělená dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na rok 2011 musí být řádně 

vyúčtována k 31. prosinci 2011. Do 16. ledna 2012 zašle příjemce zprávu o 

dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení dotace nebo její části elektronicky na odbor 

sociálních věcí. Vyúčtování bude předloženo v předepsaném formuláři Odboru 

sociálních věcí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nejpozději do 15.února 

2012 (Rozhodující je datum razítka podací pošty nebo razítka podatelny 

Krajského úřadu Královéhradeckého kraje). Formulář pro vyúčtování bude 

zveřejněn na webových stránkách Královéhradeckého kraje (www.kr-

kralovehradecky.cz / Krajský úřad / Sociální oblast / Dotace v sociální oblasti 2011).   

 

   Pro kontrolu dodržování podmínek čerpání finančních prostředků z rozpočtu kraje 

a uplatnění sankcí při neoprávněném použití nebo zadržení finančních prostředků, se 

postupuje zejména dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, ve znění pozdějších předpisů a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Jakékoliv porušení smluvních podmínek týkajících se finančního plnění je porušením 

rozpočtové kázně podle § 22 odst. 2 zák. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

V případě jakéhokoliv porušení smluvních podmínek nepeněžní povahy může být 

příjemci udělena sankce na základě ustanovení obsažených ve Smlouvě o 

poskytnutí dotace. 

http://www.kr-kralovehradecky.cz/
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IX.  

Závěrečné ustanovení 

 

 Potvrzení o dočerpání dotace, popř. avízo o vrácení  dotace  nebo její části, zašle 

příjemce dotace do 16.1.2012  na sociální odbor    elektronicky  na adresu e-mail:  

kkolarova@kr-kralovehradecky.cz.   Elektronická tabulka bude na webu kraje v rámci 

zveřejnění pokynů k  vyúčtování dotace. 

 

Tyto Zásady byly schváleny Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 24. 3. 

2011. 
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