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7. Podmínky pro použití a vyúčtování neinvestičních dotací kraji ze státního
rozpočtu České republiky v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí
a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 2006 pro Program I
Článek I
Úvodní ustanovení

1. O poskytnutí dotace na Program I rozhoduje poskytovatel (MŠMT, odbor 24) na základě žádosti
příjemce – kraje dle ust. § 14 odst.3 zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2. Podmínky pro nakládání s neinvestiční dotací ze státního rozpočtu České republiky (dále jen
Metodický pokyn) vychází ze zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně
některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dále zákona č.250/2000Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
3. Podmínkami se řídí příjemci neinvestičních dotací ze státního rozpočtu České republiky (jednotlivé
kraje), kterým byly dotace poskytnuty na realizaci Programu I.

Program I
,,Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a místními nestátními neziskovými
organizacemi“
Projekty v rámci tohoto programu se nepředkládají na MŠMT, ale na základě dodatečného
upřesnění jednotlivých krajů na místně příslušné krajské úřady.

Finanční prostředky na Program I. ve výši 70% celkové částky vyčleněné na prevenci sociálně
patologických jevů v resortní kapitole státního rozpočtu pro rok 2006 budou poskytnuty na základě
Rozhodnutí do rozpočtů krajů. Finanční prostředky budou převedeny v následující struktuře:
 50% prostředků bude určeno pro oblast protidrogové politiky
účelový znak 33 163
 50% prostředků pro oblast sociální prevence a prevence kriminality účelový znak 33 122
Po celou dobu administrace výběrových řízení realizovaných krajskými úřady je třeba
zohledňovat, uvádět a evidovat dané účelové znaky!
Článek II
Účelovost používání dotací
1. Dotaci je kraj povinen použít na dotace z rozpočtu kraje poskytnuté:
a) právnické osobě vykonávající činnost škol a školských zařízení v územní působnosti
příslušného kraje zapsané ve školském rejstříku
b) NNO (nestátní neziskové organizaci)
na programy a účely věcně a finančně vymezené v Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2006 (dále jen Rozhodnutí).
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2. V rámci realizace projektů podle odst.1 tohoto článku nesmí být dotací použito na:
a) úhradu výdajů na pohoštění 1) a dary,
b) úhradu pořízení investičního majetku,
c) dotace jiným fyzickým nebo právnickým osobám, které nespolupracují na realizaci projektů,
d) úhradu leasingu osobních automobilů a dalšího hmotného majetku,
e) úhradu cestovních náhrad nad rámec stanovený zákonem č. 119/1992 Sb., o cestovních
náhradách, ve znění pozdějších předpisů
Článek III
Účetnictví a vyúčtování
1. Kraj odpovídá za hospodárné použití rozpočtových prostředků v souladu s účely, pro které byly
poskytnuty a za jejich řádné a oddělené sledování v podvojném účetnictví v souladu s obecně
platnými předpisy, zejména zákonem č.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.
Doklady prokazující využití státní dotace musí být označeny účelovým znakem určeným MŠMT.
2. Finanční prostředky státní dotace lze použít do 31.12. 2006 a nelze je převádět do roku
následujícího.
a) Každá poskytnutá dotace musí být vyúčtována nejpozději do 15.2. 2007. Součástí vyúčtování
musí být i zhodnocení projektu (závěrečná zpráva musí být předložena i v elektronické podobě –
e-mail: chytilj@msmt.cz).
b) Právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, kterým byla dotace poskytnuta
krajem, vyúčtují poskytnuté finanční prostředky kraji a příslušný kraj úseku prevence odboru
speciálního vzdělávání a institucionální výchovy MŠMT zašle písemnou zprávu (i v elektronické
verzi) o plnění projektu (osnova zprávy viz Příloha II) spolu s vyplněným formulářem Příloha I.
Pro zúčtování státní dotace je třeba uvést účelový znak:



pro oblast protidrogové politiky
pro oblast sociální prevence a prevence kriminality

účelový znak 33 163
účelový znak 33 122

3. Účelové dotace poskytnuté MŠMT krajům musí být finančně vypořádány na základě vyhlášky
Ministerstva financí č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání
vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.
4. V termínu do 15.2.2007 musí být krajem provedeno zúčtování se státním rozpočtem a nevyčerpané
finanční prostředky vráceny na účet MŠMT (viz. bod 6.), včetně avíza k platbě.
5. Kraj, který v průběhu roku zjistí, že státní dotaci nemůže na schválený projekt v plném rozsahu
využít, vrátí prostředky v rozsahu, v němž je nebude moci vyčerpat na účet MŠMT (viz. bod 6.).
6.
¾ Finanční prostředky, které jsou vráceny do 31. 12. 2006 poukáží krajské úřady
na účet č. 5805-821001/0710
¾ Finanční prostředky, které budou vráceny v období po 31.12. 2006 se poukazují
na účet č. 6015-821001/0710
1)

Pohoštěním není společné stravování poskytované účastníkům akcí, soustředění a výcvikových táborů
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U platby je nutno jako variabilní symbol uvádět číslo Rozhodnutí.
Článek IV
Kontrola
1. Kraje odpovídají za hospodárné využití prostředků státního rozpočtu poskytnutých na základě
Rozhodnutí na realizaci Programu I.
2. MŠMT kontroluje správnost použití poskytnutých finančních prostředků ze státního rozpočtu,
zejména zda jsou hospodárně a účelně využívány. V případě zjištěných nedostatků je MŠMT
oprávněno pozastavit dotyčným subjektům další dotace. Za neoprávněné použití či zadržení
prostředků ze státního rozpočtu budou organizace, vybrané na základě výběrového řízení příslušného
kraje v rámci Programu I, postihovány ve smyslu zák. č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech.
Článek V
Závěrečná ustanovení
1. Podmínky pro použití a vyúčtování neinvestičních dotací kraji ze státního rozpočtu České republiky
v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok
2006 jsou nedílnou součástí Rozhodnutí.

Přílohy:
I.
Vyúčtování účelových finančních prostředků na prevenci sociálně patologických jevů
poskytnutých MŠMT na rok 2006
II.
VÝKAZ programů specifické Primární prevence a interpretace údajů
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Kraj .....................................

Příloha I.

Vyúčtování účelových finančních prostředků na prevenci sociálně patologických jevů poskytnutých MŠMT na rok 2006
Výše poskytnutých finančních prostředků celkem: ……………………………..
z MŠMT...............................................

z jiných zdrojů ………………………….

Použité prostředky celkem, viz tabulka:
přidělená dotace dle
jednotlivých účelových znaků
oblast protidrogové politiky
ÚZ 33 163

čerpáno

nedočerpáno /
bude vráceno

§3541 čl.18 p.5323 čl.05 – ONIV
§3541 čl.18 p.5323 čl.02 – OPPP

oblast sociální prevence
a prevence kriminality
ÚZ 33 122

§5399 čl.07 p.5323 čl.05 – ONIV
§5399 čl.07 p.5323 čl.02- OPPP
CELKEM

razítko a podpis pověřeného zástupce
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Příloha II.

VÝKAZ PROGRAMŮ SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE A INTERPRETACE ÚDAJŮ
Prosíme, vyplňte:
1) souhrnně za oblast protidrogové politiky
2) souhrnně za oblast prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů
3) následně pro každý dotovaný program samotný výkaz
Poznámka - pokud některé z požadovaných údajů neevidujete, uveďte „N“, pokud některé služby neposkytujete,
ponechte políčko prázdné.

TYP PROGRAMU - (zaškrtněte odpovídající údaj)

1) specifická primární protidrogová prevence
2) specifická primární prevence kriminality a ostatních sociálně patologických jevů

Typ subjektu, který prevenci realizuje - (zaškrtněte odpovídající údaj)
 právnická osoba vykonávající činnost školy:
prevence realizována na škole:
o mateřské
o základní
o střední
o jiná ………………………………………………………………..



právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení
prevence realizována v:
o
o

pedagogicko-psychologické poradně
středisku výchovné péče

 nestátní nezisková organizace
o o.p.s.
o občanské sdružení
o církevní organizace
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PŘEHLED O DOTACÍCH NA REALIZACI PROGRAMU
Přidělené
dotace
Rozdělení
dotace podle
druhu výdajů

CELKEM

Věcné
Mzdové

CELKEM

Tabulka - Aktivity v rámci školní docházky
Druh školy1)
Typ programu2)
Počet škol
MŠ
ZŠ
SŠ a SOU
VOŠ
VŠ
Celkem3)

Počet
oslovených

Počet vyučovacích.
hodin (45 min)

…

1)

Pokud bylo v jednom typu škol realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu uveďte zvlášť počet
škol, počet oslovených a počet vyuč. hodin.
2)
Vyberte z následujících možností. V tabulce uveďte číslo typu programu, pouze v případě bodu 8 „jiné“ vypište, o jaký typ
aktivity se jedná.
1 – jednorázová přednáška/seminář
2 - komponovaný pořad (jednorázový program, který kombinuje uměleckou formu - např. film, divadelní představení
s tématikou prevence s následnou diskusí s odborníky v dané oblasti. Tato forma předpokládá aktivní zapojení diváků).
3 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v časovém období 1 roku
4 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v časovém období 2 let
5 - cyklus přednášek/seminářů realizovaný v průběhu 3 a více let
6 - program včasné intervence
7 - program založený na principu vrstevnického přístupu
8 - jiné – uveďte jaké.
3)

Pokud v jedné konkrétní škole bylo realizováno více typů programů, potom údaj v řádku CELKEM je (může být) menší než
prostý součet jednotlivých položek ve sloupcích “počet škol”, “počet oslovených”.

Tabulka - Mimoškolní aktivity prevence pro děti a mládež
Cílová skupina 1) Typ programu 2)

Celkem
1)

…

Krátký popis

…

Počet
oslovených

Počet vyuč. hodin

…

Vyberte z následujících možností.
Pokud bylo pro jednu cílovou skupinu realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu uveďte zvlášť
počet oslovených a počet vyuč. hodin.
Cílové skupiny:
1 – žáci ZŠ
2 – studenti SŠ a SOU
3 – studenti VOŠ a VŠ
4 – jiná - uveďte jaká
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2)

Vyberte z následujících možností. V tabulce uveďte číslo typu programu, pouze v případě bodu 4 „jiná“ vypište, o jaký typ
aktivity se jedná.
1 – jednorázová přednáška/seminář (včetně videoprojekce)
2 - program včasné intervence
3 - program založený na principu vrstevnického přístupu
4 - jiné – uveďte jaké.

Tabulka - Aktivity prevence se skupinami dospělých
Skupina
Rodiče
Pedagogové
Policisté
Jiná
Jiná
Jiná
Celkem

Typ programu1)

Počet oslovených

Počet vyuč. hodin

…

1)

Pokud bylo pro některou skupinu realizováno více typů programů, potom pro každý typ programu uveďte zvlášť
počet oslovených a počet vyuč. hodin.
1 - jednorázová přednáška/seminář (i včetně videoprojekce)
2 - cyklus přednášek/seminářů
3 - zážitkový program - rozvoj sociálních dovedností
4 - jiné – uveďte jaké.

Tabulka - Jiné aktivity primární prevence
Cílová skupina

Krátký popis programu

Rozsah

Počet oslovených

Celkem
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