Doporučení k tvorbě rozpočtu projektu/sociální služby a k vyúčtování dotace z rozpočtu OSS MMP,
příklady obsahových náplní jednotlivých položek.
Rozpočty jednotlivých projektů jsou nedílnou součástí žádostí a je nutné jim věnovat patřičnou pozornost.
Projektová žádost včetně rozpočtu je podkladem pro tvorbu smluv, proto doporučujeme již při tvorbě rozpočtu
spolupracovat s účetní organizace.
Rozpočet je členěn na věcné a osobní náklady. Nákladové položky, uvedené v rozpočtu, jsou jen návodné, lze je měnit
a doplňovat podle potřeby, charakteru a účelu, na který má být dotace poskytnuta.
VĚCNÉ NÁKLADY:

I.

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY - kancelářský papír, psací potřeby, sešívačky, nůžky, desky, lepidla, tonery apod. v případě že pořizujete materiál na
výtvarné, rukodělné či jiné aktivity pro klienty
DROBNÝ HMOTNÝ MAJETEK - drobný majetek, který má charakter dlouhodobosti (tj. používá se déle než 1 rok) a jeho cena je max. 40 000
Kč/ks, např. zdravotní a kompenzační pomůcky, nutné vybavení (dle charakteru projektu)
POHONNÉ HMOTY - úhrady služeb včetně nákupu karet CCS
OSTATNÍ MATERIÁLOVÉ NÁKLADY - léky a zdravotnický materiál, ochranné pomůcky, oděv, hygienické potřeby, potraviny – pouze pokud to
vyžaduje charakter projektu, odborná literatura, odborná periodika, výtvarné potřeby, materiál pro drobné opravy (prováděné svépomocí), apod.

II.

NEMATERIÁLOVÉ NÁKLADY

TUV, VODNÉ A STOČNÉ - dodávky uskutečňované na základě smluvního vztahu s distributorem, který je
vlastníkem licence na obchodování s těmito komoditami. (Je-li energie přeúčtovávána např. pronajímatelem prostor, nejedná se o nákup energie,
ale o služby spojené s nájmem!)
CESTOVNÉ ZAMĚSTNANCŮ náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (část
sedmá, § 151–190 a násl.) a příslušné Vyhlášky MPSV ČR, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného,
výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.
ENERGIE (ELEKTŘINA, PLYN), TEPLO,

Z dokladů musí být patrný účel cesty, výchozí a cílové místo, počet ujetých km, u použitého vozidla – jeho spotřeba pohonných hmot (doložená
kopií technického průkazu), sazba náhrady, související výdaje a propočet náhrady.
CESTOVNÉ KLIENTŮ – má charakter výdajů na dopravu; z dokladů musí být patrný počet přepravovaných, účel - důvod cesty, výchozí a cílové
místo, počet ujetých km a sazba Kč/km; lze doložit fakturou či jízdenkou, případně také doporučením sociálního pracovníka.
TELEFONNÍ POPLATKY úhrady služeb včetně nákupu tel. karet; pouze u telefonních čísel, prokazatelně využívaných k realizaci projektu (při
kontrole bude ověřeno).
POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ INTERNETU důvod využití musí být spojen s realizací projektu a doložitelný.
ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ v oblasti dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách zaměřené na obnovení, upevnění
a doplnění kvalifikace a v oblasti vzdělávání vedoucích pracovníků podle zákona o sociálních službách,
OSTATNÍ SLUŽBY: služby spojené s nájmem, likvidace odpadů, opravy a udržování, revize, doprava, úpravy PC programů, supervize apod.
JINÉ PROVOZNÍ NÁKLADY bankovní poplatky, pojištění majetku (NELZE UPLATNIT: DANĚ, POKUTY A SANKCE!)

JAKO PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ

VĚCNÝCH NÁKLADŮ SLOUŽÍ:

- faktury – buď detailně rozepsané s uvedením počtu kusů a cenou/ks nebo doplněné o dodací listy. Souhrnné faktury musí být rozepsány
na jednotlivé položky (služby, materiál, poštovné atd.)
- smlouva, pokud faktura odkazuje na plnění vycházející ze smlouvy
- paragony s detailním rozpisem (např. 5 ks obálek á 5 Kč)
- výdajové pokladní doklady při nákupu za hotové
- výpisy z bankovního účtu při bezhotovostním nákupu
- u energií také výpočtové listy, předepsaný souhrn plateb apod. Za uznatelné náklady se považují také zálohové platby za předpokladu, že
bude předloženo také celkové vyúčtování za předchozí (případně aktuální) fakturační období
- u nájemného také doklad od vlastníka (správce objektu) o výši předepsaného nájmu - smlouva, dohoda, výpočtový list, předpis úhrad, apod.
- u školení také certifikát či potvrzení o účasti konkrétního zaměstnance
- u cestovného také smlouva, dohoda, či jiná písemná forma ujednání, cestovní příkaz, propočet cestovní náhrady nebo doložení jízdenkou,
zpráva z pracovní cesty
- majetek – směrnice o nakládání s majetkem
Všechny doklady musí mít jasně specifikovaný druh (příp. objem) poskytnuté služby. Všeobecně znějící doklady nebudou považovány za
dostatečné a průkazné!

OSOBNÍ (MZDOVÉ) NÁKLADY:
HRUBÉ MZDY - vyplacené na základě pracovních smluv zaměstnanců v pracovním poměru
OSTATNÍ OSOBNÍ NÁKLADY: DOHODY O PRACOVNÍ ČINNOSTI, DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE - odměny

podle dohod o pracích konaných mimo
pracovní poměr, uzavřených podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (část třetí, § 74–77).
ODVODY NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
OSTATNÍ SOCIÁLNÍ NÁKLADY – povinné pojistné na úrazové pojištění
Uznatelným nákladem jsou pouze mzdy a odměny, vyplývající ze smluv a dohod, uzavřených v souladu s příslušnými ustanoveními
zákoníku práce!
Uznány budou i mzdové náklady časově příslušející k danému roku, vyplacené v lednu roku následujícího.
JAKO PODKLADY PRO VYÚČTOVÁNÍ OSOBNÍCH NÁKLADŮ SLOUŽÍ:
- smlouvy
- dohody
- mzdové výměry, případně vnitřní předpis
- mzdové listy či jiný písemný přehled, ze kterého budou evidentní konkrétní vyplacené ostatní osobní náklady a soc. a zdrav. pojištění
- evidence docházky zaměstnanců, případně výkaz práce
- v případě potřeby rozhodnutí statutárního orgánu (vyplývající z jednání správní rady, výboru, představenstva apod.)
- při uplatňování poměrné výše nákladů na pracovníky, kteří zajišťují více projektů (ředitele, administrativní pracovníky, apod.) předložit klíč, podle
kterého jsou náklady rozúčtovány na jednotlivé projekty
- v případě motivačních složek mezd (prémie, odměny) – příslušná vnitřní směrnice či dokument, který jejich vyplácení upravuje.

Všechny uplatňované náklady musí být prokazatelně spojeny s realizací
projektu/sociální služby.
Pokud potřebujete konzultovat další nejasnosti, týkající se rozpočtu projektu, obraťte se prosím na garanta dotačního programu.

