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O B S A H :

98. Nař ízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

99. Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000
Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. dubna 2015

o provedení § 101a zákona o sociálních službách

Vláda nařizuje podle § 119 odst. 1 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zá-
kona č. 313/2013 Sb.:

§ 1

(1) Finanční prostředky z dotace lze čerpat
pouze na výdaje časově a věcně související s kalendář-
ním rokem, na který je dotace poskytnuta.

(2) Finanční prostředky z dotace nelze čerpat
na

a) výdaje nesouvisející s poskytováním základních
činností u jednotlivých druhů sociálních služeb,

b) výdaje na zdravotní péči poskytovanou podle
§ 36 zákona o sociálních službách,

c) výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení
dlouhodobého hmotného a nehmotného majet-
ku; dlouhodobým hmotným majetkem se rozu-
mí 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,

d) odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotné-
ho majetku, rezervy, náklady příštích období
a opravné položky provozních nákladů,

e) plnění sociálního charakteru poskytovaná za-
městnancům v případech, kdy na tato plnění
nevzniká nárok podle právních předpisů, napří-
klad příspěvky na penzijní připojištění se stát-
ním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření
a životní pojištění, dary k životním jubileím
a pracovním výročím, příspěvky na rekreaci,

f) výdaje na finanční leasing, s výjimkou finanč-
ního leasingu motorového vozidla využívaného
v rámci poskytování sociální služby,

g) daně a poplatky nesouvisející s poskytováním
základních činností u jednotlivých druhů sociál-
ních služeb,

h) daň z přidané hodnoty, o jejíž vrácení lze podle
jiného právního předpisu1) požádat,

i) smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní po-
kuty a penále, odpisy nedobytných pohledávek,
úroky, kursové ztráty, dary, manka a škody,
tvorbu fondů, úbytek cenných papírů a podílů
v případě jejich prodeje, úroky z prodlení podle
smlouvy o úvěru, výdaje spojené se získáním
bankovních záruk a obdobné bankovní výlohy,
jakož i depozitní poplatky,

j) výdaje, které nelze účetně doložit, a

k) výdaje překračující limitní částky, které kraj
může stanovit pro jednotlivé položky uznatel-
ných nákladů.

§ 2

(1) Žádost o dotaci podává kraj Ministerstvu
práce a sociálních věcí (dále jen „ministerstvo“) ve
lhůtě stanovené ministerstvem při vyhlášení dotač-
ního řízení v oblasti podpory sociálních služeb na
příslušný kalendářní rok, nejpozději však do 31. čer-
vence kalendářního roku, který předchází kalendář-
nímu roku, na který se o dotaci žádá.

(2) Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace
podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona o sociálních
službách obsahuje

a) způsob výpočtu optimální výše dotace, která se
stanoví bez ohledu na výši disponibilních zdro-
jů státního rozpočtu na základě analýzy ná-
kladů a výnosů jednotlivých druhů sociálních
služeb provedené na základě údajů za předchozí
kalendářní rok nebo roky,

b) způsob stanovení reálné výše finanční podpory
jednotlivých sociálních služeb, který se uplatní
v případě, kdy výše dotace přidělené kraji roz-
hodnutím ministerstva bude nižší než krajem
požadovaná výše dotace,

c) určení, zda finanční prostředky z dotace budou
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
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1) Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



přiděleny formou vyrovnávací platby2) (dotace
nebo příspěvku zřizovatele) nebo na základě ve-
řejné zakázky, a

d) stanovení termínů a výše jednotlivých splátek
finančních prostředků z dotace poskytovate-
lům sociálních služeb, včetně případné tvorby
rezervy s uvedením jejího účelu, výše a důvodu
jejího vytvoření.

§ 3

(1) Přiznanou dotaci převede ministerstvo na
účet kraje ve dvou splátkách, a to

a) do 15. března kalendářního roku, na který je
dotace poskytována, ve výši 60 % přiznané do-
tace, a

b) po podání průběžného přehledu, nejpozději do
30. června kalendářního roku, na který je dotace
poskytována, ve výši 40 % přiznané dotace.

(2) V mimořádných případech, zejména v ob-
dobí rozpočtového provizoria nebo v případě navý-
šení prostředků státního rozpočtu, lze dotaci vyplatit
i v jiné lhůtě.

§ 4

(1) Průběžný přehled o čerpání dotace obsahuje

a) název a identifikační číslo jednotlivých posky-
tovatelů sociálních služeb,

b) druh, formu a číselné označení sociální služby
(identifikátor), kterou jednotliví poskytovatelé
sociálních služeb poskytují,

c) okruh osob, pro které je sociální služba určena,

d) výši přidělených finančních prostředků z dotace
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb,
kteří podali kraji žádost o dotaci, na jednotlivé

sociální služby definované číselným označením
(identifikátorem),

e) celkovou výši skutečně vyplacených finančních
prostředků z první splátky dotace a

f) popis naplnění způsobu rozdělení a čerpání do-
tace uvedeného v žádosti kraje o dotaci.

(2) Konečný přehled o čerpání dotace obsahuje

a) název a identifikační číslo jednotlivých posky-
tovatelů sociálních služeb,

b) druh, formu a číselné označení sociální služby
(identifikátor), kterou jednotliví poskytovatelé
sociálních služeb poskytují,

c) okruh osob, pro které je sociální služba určena,

d) celkové náklady sociální služby,

e) celkové výnosy sociální služby,

f) výši přidělených finančních prostředků z dotace
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb,
kteří podali kraji žádost o dotaci, na jednotlivé
sociální služby definované číselným označením
(identifikátorem),

g) konečné zdůvodnění způsobu rozdělení a čerpá-
ní dotace,

h) celkovou výši skutečně vyplacených finančních
prostředků z dotace a

i) případnou vratku přidělené dotace.

§ 5

Podle tohoto nařízení se postupuje poprvé pro
účely poskytnutí dotací v roce 2016.

§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2015.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.
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2) Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskyto-
váním služeb obecného hospodářského zájmu.



99

Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1492 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1493



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1494 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1495



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1496 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1497



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1498 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1499



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1500 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1501



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1502 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1503



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1504 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1505



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1506 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1507



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1508 Částka 41



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Částka 41 Strana 1509



Sbírka zákonů č. 99 / 2015Strana 1510 Částka 41



Sbírka zákonů 2015Částka 41 Strana 1511



Sbírka zákonů 2015

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS, a. s., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2015 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS, a. s., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: LIBREX, Nádražní 14; Otrokovice: Ing. Kučeřík, Jungmannova 1165;
Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, nám. Čes-
kých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po –pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem: PNS
Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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