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Zavedení kontrolních vazeb u příjmů a výdajů 
na dávky sociální péče 


	Při průběžných kontrolách čerpání výdajů na dávky sociální péče zjišťuje Ministerstvo financí ČR opakovaně chyby v rozpočtovém zatřídění výdajů na dávky sociální péče. Na tuto skutečnost reagovalo Ministerstva financí ČR sdělením č.j.:  37/78 374/2004-373 ze dne 23. června 2004 o zavedení kontrolních vazeb u příjmů a výdajů na dávky sociální péče.

	Z tohoto sdělení vyplývá, že na dávkových paragrafech pododdílu rozpočtové skladby 417 – dávky sociální péče a 418 – dávky zdravotně postiženým občanům jsou v některých případech sledovány nepatřičné položky rozpočtové skladby (například položky 5021, 5136, 5194, 5229, 5429, 5492, 5494, 5499, 5660,…). Také položka 5410 – sociální dávky je v některých případech vykazována na jiných než dávkových paragrafech (například na paragrafech 3399, 4132, 4314, 4315, 4319, 4339, 4341, 5199, 6171,…).

     	V návaznosti na výše uvedené nesrovnalosti požádalo MF ČR zpracovatele výkazů Fin 2-12 M PVT PROKOM a.s. Hradec Králové o zavedení kontrolních vazeb pro sledování výdajů na dávky sociální péče. Kontrola vstupních dat výkazu Fin 2-12 M byla požadována v následující podobě:

Kontrola údajů příjmů – na paragrafech pododdílu 417 – dávky sociální péče a 418 – dávky zdravotně postiženým občanům je přípustná pouze položka 2229 – ostatní přijaté vratky transferů, která slouží pro zachycení vratek z minulých let. V případě dávek sociální péče jsou tyto vratky přijaté na pododdílech 417 a 418 a následně okamžitě územně samosprávnými celky odváděny zpět do státního rozpočtu (minusovým zápisem). Rozpočtová skladba však také umožňuje vracení těchto přeplatků z minulých let prostřednictvím paragrafu 6409 – ostatní činnosti jinde nezařazené a také prostředky na tento paragraf přijaté položkou 2229 – ostatní přijaté vratky transferů je nezbytné opět odvést do státního rozpočtu, a to minusovým zápisem na tomto místě rozpočtové skladby.


Kontrola údajů výdajů  - užití položky 5410 – sociální dávky je přípustné pouze na paragrafech pododdílu 417 – dávky sociální péče a 418 – dávky zdravotně postiženým a naopak. Údaje identifikované paragrafy pododdílu 417 a 418 v kombinaci s jinými položkami rozpočtové skladby budou vyloučeny ze zpracování.

Pro úplnost uvádíme, že položku 5410 – sociální dávky je možné dále použít také na paragrafu 4199 – ostatní dávky povahy sociálního zabezpečení jinde nezařazené, ale vzhledem k tomu, že na tomto paragrafu je možné účtovat i výdaje zařazené na jiných položkách rozpočtové skladby, není na  tomto paragrafu možno zavést jednostrannou kontrolní vazbu.

     Požadavek na rozšíření kontrol vstupních dat byl do PVT zadán dne 2.6.2004, a to pro údaje schváleného rozpočtu, rozpočtu po změnách a skutečnosti. Protože pro rok 2004 není vhodné zpětně uplatňovat požadavek na zavedení kontrolních vazeb pro údaje schváleného rozpočtu, budou v roce 2004 tyto vazby zavedeny pouze pro údaje rozpočtu po změnách a pro skutečné výdaje. Od roku 2005 pak tyto kontrolní vazby budou platit pro všechny stupně sledovaných údajů tak, jak jsou uvedeny v zadání pro PVT. 
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