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Finanční vypořádání dotací na vybraná zdravotnická zařízení
za rok 2006
dodatek ke Zprávám ekonomického odboru č. 2/07
   
           Na základě sdělení Ministerstva financí ČR, odboru 12,  k postupu finančního vypořádání dotací na vybraná zdravotnická zařízení za rok 2006 doplňujeme pokyny k finančnímu vypořádání účelových dotací, poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2006, uvedené ve Zprávách ekonomického odboru pro finanční orgány obcí v působnosti LK č. 2/2007 takto:

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vydává upřesnění postupu finančního vypořádání dotací na 1 místo ze státního rozpočtu v případě, kdy zařízení je příjemcem této dotace a současně je jako zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc příjemcem státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42g až 42n), který byl zaveden od 1. 6. 2006 novelou zákona č. 359/1999 Sb.,      o sociálně-právní ochraně dětí. Tento příspěvek náleží na každé dítě, které je umístěno do takového zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností.
Vychází přitom z výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí, že zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc mohou být zřizována a provozována také v rámci např. stávajících kojeneckých ústavů jako zdravotnických zařízení, kterým je vydáno pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí, tj. pověření „ke zřizování a provozu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“ ve smyslu zákona. Jsou-li jejich zřizovateli kraje nebo obce, musí být k jejich zřízení splněny obdobné podmínky, které zákon stanoví pro vydání pověření nestátním neziskovým organizacím v § 49 odst. 2, 6 a 7 zákona č. 359/1999 Sb. a dále nezbytné požadavky zákona na zabezpečení odpovídajících prostor ve smyslu § 42a odst. 3 citovaného zákona. Skutečnost, že je jako součást těchto zařízení zřízeno a provozováno zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, by měla být promítnuta ve zřizovací listině, příp. v jiném základním dokumentu. Současně by mělo být jasně vymezeno, jaká část z celkové kapacity je vyčleněna pro potřeby zařízení pro okamžitou pomoc (zpravidla konkrétní počet lůžek). V případě, že zařízení bude splňovat výše uvedené požadavky a bude příjemcem „státního příspěvku“ podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí, a zároveň bude příjemcem „dotace na 1 místo ve vybraných zdravotnických zařízení“, pak dotace na    1 místo ve vybraných zdravotnických zařízení bude poskytována pouze na místa v režimu „ústavní výchovy“. To znamená, že budou vyloučena lůžka v režimu „okamžité pomoci“. 


Tento postup bude uplatněn jak při poskytování dotace na příslušný rozpočtový rok, tak při finančním vypořádání těchto dotací se státním rozpočtem již za rok 2006, které se provádí na základě údajů z výkazu A(MZ) 1-01 Ročního výkazu o činnosti ZZ Druh ZZ (obor): kojenecké ústavy a dětské domovy z ř. 32. Vzhledem k tomu, že z tohoto výkazu nebude možné tyto údaje zjistit, bude příjemcem dotace předložen samostatný propočet,                 vč. komentáře a příslušných dokladů dle výše uvedeného. Tento propočet by měl vycházet ze stejného principu výpočtu údaje na řádku 32, ale pouze za lůžka v režimu ústavní výchovy. Stanovení dotace k vyúčtování pak bude vycházet z propočteného celoročního průměru kapacity v režimu ústavní výchovy a příspěvku schváleného zákonem na 1 místo (viz příklad).

Vstupy
kapacita
Místa v režimu „okamžité pomoci“
propočet (pokud nebude jiná změna vyřazení počtu dní a míst z provozu)
propočet skut. kapacity 
121
4 od 1. 6. 2006
121 krát 365 mínus 4 krát 214 =    43 309
stanovení dotace pro FV
43 309 děleno 365

119 krát přísp. na 1 místo






                                                                            Ing. Ilja Štěpánek
                                                                              vedoucí ekonomického odboru   
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