Příloha č. 3 
Pokyny MPSV

Dovolujeme si Vás informovat o základních principech finančního vypořádání (dále jen FV) dotace ze SR na dávky pomoci v HN a pro ZP za rok 2008. Zpracování FV se řídí vyhláškou MF č. 52/2008 Sb. Z této vyhlášky Vám v přílohách posíláme Přílohu č. 9 a Přílohu č. 10, které jsme  upravili. Do obou příloh jsme přidali sloupec „Doplatek“, který se týká příjemců dotace (dále jen obcí), kteří přečerpali rozhodnutí o dotaci za rok 2007 a kterým byl tento doplatek poukázán v roce 2008. Také jsme upravili komentář pod tabulkou tak, aby byl co nejsrozumitelnější. 
Pro úplnost uvádíme termíny odevzdání FV ze zmíněné vyhlášky:
1) Obce odevzdají FV se všemi náležitostmi na kraj nejpozději do 5. února 2009 a nejpozději toho dne musí být z bankovního účtu obce odepsána celková částka z FV, kterou vrací na kraj. 
2) Kraje odevzdají FV se všemi náležitostmi na MPSV (v listinné podobě) nejpozději do 25. února 2009 a nejpozději toho dne musí být z bankovního účtu kraje odepsána celková částka z FV, kterou vrací na účet MPSV, tj. 6015-2229001/0710.  

K vlastnímu postupu zpracování FV. 

Příloha č. 9 – Část A – je určena k vyplnění pro příjemce dotace (tedy obce)
Sloupec 1 – „Poskytnuto k 31.12.2008“ – uvede se platné rozhodnutí o výši dotace (tj. rozhodnutí platné k 31.12.2008)
Sloupec 2 – „Čerpáno k 31.12.2008“ – uvede se celkový objem záloh dotace poskytnutý obci, vč. všech mimořádných záloh do 31.12. 2008
Sloupec 3 – „Vráceno v průběhu roku zpět na účet kraje“ – tento sloupec by měl v podstatě zůstat nulový, protože se jedná o event. vratky za rok 2008, které mohly být od 1.1.2008 znovu použity na výplatu dávek HN a ZP.  Pokud by tyto prostředky byly z nějakého důvodu vráceny na účet kraje, jejich výše se uvede do tohoto sloupce. Vratky dávek vyplacených v roce 2007 a vrácených poskytovateli v roce 2008 (na ně kraj posílá avíza na MPSV), se do tohoto sloupce nepromítnou. Nejsou předmětem FV za rok 2008. 
Sloupec 4 – „Skutečně použito k 31.12.2008“ – uvede se celkový objem vyplacených dávek pomoci v HN a pro ZP žadatelům. Údaje zde uvedené musí souhlasit s údaji, které obce uvedly ve finančním výkazu Fin 2-12M. Rozdíly nejsou přípustné. 
Sloupec 5 – „Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání“ – do tohoto sloupce uvedete údaj získaný matematickým výpočtem takto:
sl. 2 mínus (event. sl. 3) mínus sl. 4. 
Sloupec 6 – „Poskytnutý a použitý doplatek v běžném roce za rok minulý“ – tento sloupec vyplní pouze obce, které přečerpaly rozhodnutí na dotaci v roce 2007 a přečerpané prostředky jim byly doplaceny v roce 2008 ze prostředků SR určených na rok 2008.  
POZOR! Tyto obce musí částku doplatku uvést nejen ve sloupci 6, ale také stejnou částku přičíst ke sloupci 1, 2 a ke sloupci 4.  


Příloha č. 10 – Část A – je určena k vyplnění pro kraje 
Sloupce 1, 2 – jsou stejné jako v Příloze č. 9.
Sloupec 3 – takové vratky (na výdajový účet MPSV) by se u dotace na dávky HN a ZP (ÚZ 13306) vůbec neměly vyskytnout (formulář přílohy je univerzální a platný i pro jiné příjemce a jiné dotace). 
Sloupec 4 – odpovídá sloupci 3 v Příloze č. 9 a všemu, co bylo již výše řečeno o vratkách. 
Sloupec 5  – odpovídá sloupci 4 v Příloze č. 9. 
Sloupec 6 - „Vratka dotace a návratné finanční výpomoci při finančním vypořádání“ – do tohoto sloupce uvedete údaj získaný matematickým výpočtem takto:
sl. 2 mínus (event. sl. 4) mínus sl. 5. 
Sloupec 7 - „Poskytnutý a použitý doplatek v běžném roce za rok minulý“ – tento sloupec bude sumarizací všech doplatků za kraj, pokud nějaké byly. Viz výklad u sloupce 6 u Přílohy č. 9. 
POZOR! Zde platí stejně jako u Přílohy č. 9, že pokud se v kraji vyskytly doplatky za rok 2007, musí být stejná částka za všechny doplatky v kraji přičtena ke sloupci 1, 2 a ke sloupci 5. 

A na závěr důležitá poznámka. 
Pokud i v roce 2008 některá obec překročila výši poskytnutých záloh – viz sloupec 2 Přílohy č. 9, je nutné, aby obec zpracovala Žádost o poskytnutí doplatku dotace, ve které řádně zdůvodní, proč k překročení došlo. Takovou žádost obec přiloží ke svému FV a postoupí ji na kraj. 




