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1. Bližší informace k dotačnímu řízení:
Podmínky dotačního řízení jsou uvedeny v prováděcích dokumentech
uveřejněných na webových stránkách Olomouckého kraje: Program finanční
podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji; Obecná část a
Zvláštní část – Podprogram č. 1.
Odkaz na webové stránky: https://1url.cz/@PFP-2023
Žádost se podává výhradně prostřednictvím aplikace OK služby – poskytovatel.
Manuál je k dispozici na tomto linku: https://1url.cz/RrQja
2. Oprávnění žadatelé
Oprávněnými žadateli jsou poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě
sociálních služeb Olomouckého kraje, které nejsou financovány

a) z MPSV ČR v rámci programu podpory B (služby s nadregionální či celostátní
působností) a
b) z individuálního projektu Olomouckého kraje Azylové domy v Olomouckém
kraji II.
3. Informace k povinným přílohám žádosti
A. Přílohy celkové žádosti:
Vybrané právnické osoby jsou povinny k žádosti o dotaci doložit úplný výpis
platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením
novými údaji z evidence skutečných majitelů, který není starší než 90 dní od data
podání žádosti.
K žádosti je nutno jako přílohu vložit „výpis údajů o skutečném majiteli“. Jestliže je
poskytovatel organizací, která nemá ve smyslu uvedeného zákona skutečného
majitele, je nutné tuto skutečnost čestně prohlásit při podání žádosti.
Tato povinnost se však netýká poskytovatelů určitých právních forem (uvedeny
níže).
Při plnění této povinnosti mohou v zásadě nastat tři situace:
1. Vzhledem k právní formě organizace je zákonem jednoznačně stanoveno, že
se jí tato povinnost netýká – typicky příspěvková organizace, církev a
náboženská společnost, atd. V tomto případě žadatel nepřikládá výpis údajů
o skutečném majiteli a rovněž se mu při podávání žádosti nezobrazuje „čestné
prohlášení" týkající se plnění této povinnosti.
2. Vzhledem k právní formě organizace je zákonem jednoznačně stanoveno, že
se jí tato povinnost týká – typicky obchodní společnost, spolek, atd. V tomto
případě žadatel přikládá výpis údajů o skutečném majiteli.
3. Vzhledem k právní formě organizace zákonem není jednoznačně stanoveno,
zda se jí tato povinnost týká – typicky obecně prospěšná společnost a ústav.
V tomto případě žadatel přikládá výpis údajů o skutečném majiteli, pokud se
jej povinnost týká.
Jestliže poskytovatel nevložil jako přílohu „výpis údajů o skutečném majiteli“,
protože ve smyslu § 7 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů,
nemá skutečného majitele, musí tuto skutečnost čestně prohlásit (po kliknutí
na tlačítko Podat žádost se zobrazí formulář Čestného prohlášení).
Typicky by se mělo jednat o o.p.s. a ústavy, jejichž zakladatelem je ČR, kraj
nebo obec.

Stránka 2 z 5

Povinnost doložit úplný výpis údajů z evidence skutečných majitelů (dále jen
„ESM“) se netýká právnických osob uvedených v § 7 zákona č. 37/2021 Sb.,
o evidenci skutečných majitelů:
a) stát a územní samosprávný celek,
b) dobrovolný svazek obcí,
c) státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního
samosprávného celku,
d) školská právnická osoba zřízená státem, územním samosprávným celkem
nebo dobrovolným svazkem obcí,
e) veřejná výzkumná instituce,
f) právnická osoba zřízená zákonem nebo mezinárodní smlouvou,
g) státní podnik a národní podnik,
h) okresní a regionální komora nebo začleněné společenstvo podle jiného
zákona,
i) evropské seskupení pro územní spolupráci,
j) politická strana a politické hnutí,
k) církev a náboženská společnost a ostatní právnické osoby podle zákona
upravujícího církve a náboženské společnosti,
l) odborová organizace a organizace zaměstnavatelů,
m) honební společenstvo,
n) společenství vlastníků jednotek,
o) právnická osoba, ve které má přímo nebo nepřímo veškeré podíly na
prospěchu a hlasovacích právech Česká republika, kraj nebo obec, a
Stránka 3 z 5

p) obecně prospěšná společnost a ústav, jejichž zakladatelem je Česká
republika, kraj nebo obec.
Postup pro získání úplného výpisu z ESM je uveden na tomto linku:
https://1url.cz/RrQja
B. Přílohy k dílčí žádosti (za sociální službu):
Příloha č. 1 Podprogramu č. 1 – Rozdělení dotace dle působnosti v kraji a dle
formy poskytování
Příloha je ke stažení na tomto linku: https://1url.cz/@P1_2023
4. Časový harmonogram dotačního řízení včetně lhůty pro podávání žádostí:
Lhůta pro podávání žádostí: od 31.10.2022 do 21.11.2022
Časový harmonogram:
Činnosti
Podávání žádostí

Termíny / lhůty

Provede

31.10.2022 do 21.11.2022

Poskytovatel sociálních služeb
(žadatel) prostřednictvím webové
aplikace MPSV ČR (OK služby –
poskytovatel)

Hodnocení žádostí a
návrh výše dotace pro
cca do 31. 1. 2023
jednotlivé sociální služby
Vyhlášení výsledků
Vyhotovení smluv

Převod financí příjemci
dotace

po schválení na nejbližším možném
zasedání ZOK v roce 2023
do 15 pracovních dnů po schválení
výsledků ZOK
do 21 dní od nabytí účinnosti
smlouvy, smlouva nabývá účinnosti
uveřejněním v registru smluv dle
zák. č. 340/2015 Sb., uveřejnění
v registru smluv je realizováno bez
zbytečného odkladu po uzavření
smlouvy



Odbor sociálních věcí, oddělení
financování sociálních služeb



Komise pro rodinu a sociální
záležitosti Rady Olomouckého
kraje

ZOK
Odbor sociálních věcí, 1. náměstek
hejtmana

Odbor sociálních
ekonomický

věcí,

Odbor

5. Kontaktní osoba k podprogramu:
 Kateřina Spáčilová
 tel. 585 508 482
 e-mail: k.spacilova@olkraj.cz
6. Další kontaktní informace Olomouckého kraje
Webové stránky:

www.olkraj.cz
https://www.olkraj.cz/index.php
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Cesta:

Úřední deska:

www.olkraj.cz  Sociální záležitosti  Finanční zajištění
sociálních služeb  Program finanční podpory poskytování
sociálních služeb v Olomouckém kraji
https://1url.cz/@PFP-2023
www.olkraj.cz  Úřední deska  Dotační programy
Olomouckého kraje
https://1url.cz/@UDDP
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