Pověření

k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie
A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
( dále jen

Karlovarský kraj
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupený:
(dále jen „kraj ")

„pověření")

Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
70891168
CZ70891168
Mgr. Petr Kubis, náměstek hejtmanky

pověřuje

Subjekt
Bydliště/Sídlo:

IČO:
Registrace ve
Zastoupený:

veřejném rejstříku:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „PATA"
v Hazlově, příspěvková organizace
Hazlov - Skalka 60,3 52 01
71175318
Krajský soud v Plzni, Pr 515
Daniel Lindenberg, ředitel

jako oprávněného poskytovatele sociálních služeb zapsaného v registru poskytovatelů sociálních
služeb dle ustanovení § 85 odst. I zákona č. l 08/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „zákon o sociálních službách")
( dále jen „poskytovatel služby")
zajištěním

dostupnosti poskytování sociálních služeb, uvedených v příloze č. 1 pověření (dále jen
„služby") zařazených do kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období
2019 - 2020 (dále jen „s íť sociálních služeb").
Článek I.
Obecná ustanovení
1. Pověře ní vydává kraj v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) ze dne
20. prosince 20 l I o použití čl. l 06 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu
ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu zveřejněného v Úředním věstníku Evropské
unie dne 11. I. 2012 (dále jen „rozhodnutí SGEl") a v souladu s Pravidly pro zařazení sociálních
služeb do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji pro období 2019 - 2020 (dále jen
„pravidla"). Pověření je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb
v Karlovarském kraji na období 2018 - 2020 1 (dále jen „SPRSS") a s Akčním plánem rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském kraj i na rok 20 I 9 2 ( dále jen „Akční plán 2019").

2.

1
2

Pověření společně s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje na zajištění
sociálních služeb na příslušný kalendářní rok (dále jen „ veřejnoprávní smlouva")/ s dokumentem
Podmínky pro použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele, povinnosti příjemce a důsledky
porušení povinností příjemce stanovené příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby,
schváleným usnesením rady kraje na příslušný kalendářní rok (dále jen „podmínky"), představuje
společný právní akt, jímž je poskytovatel služby pověřen poskytováním služby/služeb obecného
hospodářského zájmu ve smyslu rozhodnutí SGEI.

SPRSS byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. ZK 243/06/ 17 ze dne 22 . 6. 2017
Akční plán 2019 byl schválen usnesením rady kraje č. RK 852/07/ 18 ze dne 23.7.2018
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Článek II.
a účel pověření
1. Podle ustanovení § 95 zákona o sociálních službách zajišťuje kraj dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se středn ědobým plánem rozvoje sociálních služeb a
určuje síť sociálních služeb na území kraje; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě
sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce.
Předmět

2. Účelem pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu je zajištění dostupnosti
poskytování služeb v rámci sítě sociálních služeb, a to základních druhů a forem služeb v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb, jejichž výčet
a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 zákona o sociálních službách.
Konkrétní obsah a rozsah služeb je blíže specifikován v příloze č. I pověření. Potřebnost zajištění
dostupnosti poskytování služeb v rámci sítě sociálních služeb byla zjištěna a projednána
s příslušnými obcemi.
3.

4.

V rámci řízení o zařazení sociálních služeb do sítě sociálních služeb poskytovatel služby prokázal,
že je schopen zajistit poskytování služeb v požadované kvalitě (obsahu) a kapacitě (rozsahu) a že
má vytvořeny předpoklady pro částečné financování služeb i z dalších zdrojů (např. dotace obcí,
jiné zdroje).
Obsah a rozsah závazku, doba jeho trvání a území poskytování služeb jsou vymezeny v příloze
1 pověření. Rozsah služeb uvedený v příloze č. I pověření vyjádřený v jednotkách kapacity
(počet úvazků pracovníků v přímé péči nebo počet lůžek) je v souladu s Akčním plánem 2019
stanoven jako maximální, který může být podpořen finančními prostředky z rozpočtu
Karlovarského kraje. Konkrétní rozsah služeb vymezený hodnotou závazných kvantitativních
indikátorů bude vždy uveden v příloze č . 1 veřejnoprávní smlouvy, která bude uzavřena
samostatně (v příloze č. I podmínek, jde-li o příspěvkové organizace zřízené krajem).
č.

Článek III.
Doba trvání pověření, změna pověření, ukončení platnosti
1. Doba trvání pověření je uvedena v příloze č. I .

pověření

2. Na opětovné zařazení do sítě sociálních služeb není právní nárok. Při posuzování žádosti
poskytovatele služby o zařazení do sítě sociálních služeb na další období zohlední kraj způsob
a kvalitu zajištění dostupnosti poskytování služeb ze strany poskytovatele služby v předchozích
obdobích trvání pověření.
3.

Změny

pověření budou reseny formou písemných číslovaných dodatků. Pověření může být
zejména z následujících důvodů:
v souvislosti s aktualizací sítě sociálních služeb, tj. v souvislosti se změnou potřebných kapacit
sociálních služeb uvedených v akčním plánu rozvoje sociálních služeb v kraji na příslušný
kalendářní rok,
v souvislosti se změnami právních předpisů v oblasti sociálních služeb (zejména zákon o
sociálních službách a prováděcí právní předpisy),
z důvodu změn v síti sociálních služeb spočívajících v přesunu kapacity mezi sociálními
službami či mezi poskytovateli sociálních služeb; postup při změnách v síti sociálních služeb
je popsán v pravidlech .

v

změněno

•

•
•

kdy zastupitelstvem kraje bude rozhodnuto o neschválení poskytnutí finančních
z rozpočtu kraje na zaji štění dostupnosti poskytování služeb nebo nebude uzavřena
veřejnoprávní smlouva, pozbyde pověření platnosti . Pokud bude zastupitelstvem kraje rozhodnuto
o neschválení poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje na zajištění dostupnosti
poskytování pouze některé ze služeb, pozbyde pověření platnosti pouze v části týkající se služby,
na kterou nebylo schváleno poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu kraje.

4. V

případě,

prostředků
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5.

V případě ukončení poskytování služeb na základě rozhodnutí o zrušení registrace služeb či
v případě zániku poskytovatele služby pozbyde pověření platnosti, a to ke dni ukončení
poskytování služeb či ke dni zániku poskytovatele služby. V případě ukončení poskytování pouze
některé ze služeb pozbyde pověření platnosti pouze v části týkající se služby, jejíž poskytování
bylo ukončeno .

Článek IV.
Vyrovnávací platba
1. Financování zajištění služeb na základě pověření se uskutečiíuje formou vyrovnávací platby, která
je veřejnou podporou ve smyslu přímo použitelných předpisů Evropské unie, zejména rozhodnutí
SGEI, slučitelnou s vnitřním trhem a je vyňata z povinnosti ohlašování (notifikace) veřejné
podpory před jejím poskytnutím.
2.

Vyrovnávací platba na službu je stanovena jako celková výše finančních prostředků z veřejných
rozpočtů nezbytných na pokrytí čistých nákladů vynaložených při zajištění dostupnosti
poskytování služby, tj . jako rozdíl obvyklých (průměrných) nákladů příslušného druhu sociální
služby na základní jednotku výkonu (počet úvazků pracovníků v přímé péči nebo počet lůžek)
zji štěných v rámci analýzy nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb a obvyklých výnosů
příslušného druhu sociální služby získaných vlastní činností (úhrady od uživatelů , platby
z veřejného zdravotního pojištění, další výnosy spojené s poskytováním sociální služby mimo
veřejné rozpočty).

3.

Při financování zajištění služby na základě pověření je zachován vícezdrojový princip. Hlavním
zdrojem financování služby z veřejných rozpočtů je neinvestiční dotace poskytnutá krajem
poskytovateli služby v souladu s ustanovením § I OI a zákona o sociálních službách (v případě
příspěvkových organizací zřízených krajem se jedná o příspěvek na provoz v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů , ve znění pozdějších předpisů).
Nedílnou součástí vyrovnávací platby na službu je neinvestiční dotace poskytovaná krajem
v souladu s ustanovením§ 105 zákona o sociálních službách. Kraj poskytuje finanční prostředky
na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy s poskytovatelem služby. Finanční prostředky
poskytnuté z rozpočtu kraje tvoří pouze část celkového objemu vyrovnávací platby, finanční
podpora z rozpočtu kraje není poskytnuta na úhradu plné výše vyrovnávací platby. Součástí
vyrovnávací platby na službu jsou rovněž finanční prostředky z dalších zdrojů (včetně prostředků
z ESF), které jsou předmětem samostatných smluv uzavřených s příslušnými subjekty (obce
apod.), příp. dalších právních aktů.

4.

Finanční prostředky z rozpočtu kraje budou poskytnuty vždy po uzavření veřejnoprávní smlouvy
(v případě příspěvkových organizací zřízených krajem po doručení/převzetí podmínek
schválených usnesením rady kraje poskytovatelem služby) formou zálohy s povinností následného
vyúčtování.

5.

Popis mechanismu výpočtu vyse vyrovnávací platby, včetně parametrů pro výpočet, popis
mechanismu výpočtu výše finanční podpory z rozpočtu kraje na jednotlivé sociální služby, včetně
způsobu přezkoumání vyrovnávací platby, definice nadměrného vyrovnání (nadměrného
financování služeb) a opatření k zamezení nadměrného vyrovnání (nadměrného financování
služeb) jsou stanoveny v rámci programu pro poskytování finančních prostředků na zajištění
sociálních služeb pro příslušný kalendářní rok. Do vyrovnávací platby se zahrnuje přiměřený zisk.

6. Za účelem zajištění dodržení podmínek pověření a veřejnoprávní smlouvy / podmínek, jde-li
o příspěvkové organizace zřízené krajem, a zamezení nadměrného vyrovnání (nadměrného
financování služeb) je poskytovatel služby povinen informovat kraj o všech finančních
prostředcích , které má obdržet, resp. obdrží od třetích osob za účelem nebo v souvislosti
s financováním služeb.
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7.

1.

Dojde-li k nadměrnému vyrovnání (nadměrnému financování služby), je poskytovatel služby
povinen takovou nadměrnou platbu vrátit, a to způsobem určeným ve veřejnoprávní
smlouvě/ v podmínkách, jde-li o příspěvkové organizace zřízené krajem.
Článek V.
Právní postavení poskytovatele služby v rámci sítě sociálních služeb
Pověření poskytovatele služby zajištěním dostupnosti poskytování služeb zařazených do sítě
sociálních služeb zakládá jeho právo na poskytování služeb v rámci sítě sociálních služeb
v rozsahu vymezeném pověřením.

2.

Pověření poskytovatele služby zajištěním dostupnosti poskytování služeb v síti sociálních služeb
samo o sobě nezakládá právní nárok poskytovatele služby na veřejné financování zajištění
dostupnosti poskytování služeb; představuje však závazek pověřovatele (kraje) zajišťovat
dostupnost poskytování služeb prostřednictvím poskytovatele služby, a to po dobu jeho zařazení
do sítě sociálních služeb.

3.

Poskytovateli služby nejsou krajem udělena výhradní nebo zvláštní práva ve smyslu rozhodnutí
SGEI.

4.

Kraj provádí každoroční aktualizaci sítě sociálních služeb a vyhodnocuje nutnost změn sítě
sociálních služeb v závis losti na vývoji požadavků na obsah, rozsah či způsob poskytování
sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci.

Článek VI.
Povinnosti poskytovatele služby
Poskytovatel služby je po dobu trvání pověření povinen:
a) Zajistit dostupnost poskytování služeb v rozsahu stanoveném minimálními hodnotami plnění
závazných kvantitativních indikátorů dle přílohy č. I veřejnoprávní smlouvy (za podmínek
uvedených ve veřejnoprávní smlouvě) / v příloze č. 1 podmínek, jde-li o příspěvkové
organizace zřízené krajem, max. však v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 pověření.
b) Vytvářet předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické, materiálně
technické a personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele služby
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšími
právními akty.
c) Informovat veřejnost a zájemce o své činnosti v souladu s Regionální kartou sociálních služeb
Karlovarského kraje 3 ( dále jen „Regionální karta služby") v rozsahu oblastí potřeb a témat.
d) Realizovat poskytování služeb v souladu se zákonem o sociálních službách, zejména
s ustanoveními § 2, § 3, § 38 / § 53 a § 88 zákona o sociálních službách, a v rozsahu
stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb dle zákona o
sociálních službách; za tím účelem je poskytovatel služby povinen zjišťovat/mapovat potřeby
uživatelů v souladu s Regionální kartou služby, která podrobně definuje obsah jednotlivých
druhů sociálních služeb poskytovaných dle zákona o sociálních službách, a tím předmět
činnosti poskytovatele služby.
e) Provádět a dokumentovat postup jednání se zájemcem o službu obsahující popis jeho
nepříznivé sociální situace, posouzení jeho potřeb včetně možných vhodných zdrojů pomoci.
f) Provádět a dokumentovat proces individuálního plánování řešení nepříznivé sociální situace
po celou dobu poskytování služeb, vyhodnocovat průběh a výsledky působení poskytovaných
služeb s ohledem na hlavní cíl služeb, kterým je prevence sociálního vyloučení a podpora
sociálního začleiíování uživatelů sociálních služeb.
g) Vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů kraje v souladu s programem pro
poskytování finančních prostředků na zajištění sociálních služeb pro příslušný kalendářní rok.

Regionální karty sociálních služeb Karlovarského kraje jsou zveřejněny na webových stránkách Karlovarského
kraje http://www.kr-karlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceEU/OP-lids-zdroje/lP kpss.aspx

3
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h) Poskytnout maximální součinnost s oprávněnými osobami při provádění monitoringu a při
výkonu kontrol jeho činnosti související se zajišťováním dostupnosti poskytování služeb.
i) Informovat kraj neprodleně o skutečnostech , které mohou mít vliv na plnění povinností
poskytovatele služby souvisejících se zařazením do sítě sociálních služeb na základě pověření.
j) Písemně informovat kraj o změně v údajích uvedených v pověření , a to nejpozději do
1O pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala. Poskytovatel služby je povinen doložit změny
relevantními doklady.
k) Uchovávat po dobu trvání pověření a po dobu alespoň deseti let od skončení pověření veškeré
údaje nezbytné k určení toho, zda je poskytnutá vyrovnávací platba slučitelná s podmínkami
rozhodnutí SGEI, tj. řádně uchovávat veškeré dokumenty a účetní záznamy související se
zajištěním dostupnosti poskytování služeb, zejména:
• originály dokladů prokazujících (veřejné) financování,
• pověření,
• veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací,
• originály dokladů prokazujících čerpání vyrovnávací platby,
• vyúčtování čerpání vyrovnávací platby.
Čl. VII.
ustanovení
Pověření nabývá účinnosti dnem jeho přijetí poskytovatelem služby. Pověření je vyhotoveno ve
dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží poskytovatel služby a jeden kraj.
Závěrečná

1.

2. O zařazení služeb do sítě sociálních služeb a o vydání pověření rozhodlo Zastupitelstvo
Karlovarského kraje usnesením č. ZK 387/12/18 ze dne 13.12.2018.
Přílohy:

1.

Specifikace služeb

Prohlášení poskytovatele služby:
Poskytovatel služby prohlašuje, že plně porozuměl účelu a obsahu pověření a že mu není známa žádná
okolnost, která by bránila v jeho řádném plnění povinností v souvislosti se zařazením do sítě
sociálních služeb. Poskytovatel služby prohlašuje, že bude služby realizovat na svou vlastní
odpovědnost, v požadované kvalitě a v souladu s právními předpisy a podmínkami pověření. Na důkaz
toho poskytovatel služby přijímá pověření a souhlasí se zařazením do sítě sociálních služeb za
podmínek v pověření stanovených.

„v„t .V.~.~e.~ ..... dne A-1...1...~{Cj
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Specifikace služeb
příloha č. 1 pověřeni k poskytováni služeb obecného hospodářského zájmu v rámci kategorie A sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji

Domov pro osoby se zdravotním postižením "PATA" v

Poskytovatel soclálnlch služeb:

Hazlově , přispěvkC)_vá

IČO :

or9_anizace
71175318

Jednotka kapacity
Druh sociálnl služby

Identifikátor

Název sociální služby

Forma
poskytováni

Prioritní oblast (dle
SPRSS)

Uplesnění

cllové
skupiny

Územní působnost
sociálnl služby
Název

Dalšl specifikace služby v návaznosti na
stanovené požadavky na zalazenl sociálnl
služby do sltě sociálních služeb

Doba trvánl

Maximální
výše pro rok

povělenl

od -do

2019
Součástí

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

7151202 DOZP "PATA" v

Hazlově

pobytová

osoby se zdravotním
postižením a
chronickým

služby je vzdělávání pracovníků v
v rozsahu max. 150
hodin/rok/úvazek pracovníka v přímé péči . Pro
účely použiti dotace z rozpočtu kraje lze do
nákladů zahrnout náklady na vzdělávání v
rozsahu max. 70 hodin/rok/úvazek pracovníka
v přímé péči .
přímé péči

osoby s mentálním
postižením

Karlovarský kraj

lůžka

53 1.1.2019 31 .12.2020

onemocněním

Součásti

chráněné

bydlení

4343946 CHB "PATA" v Aši

pobytová

osoby se zdravotním
postižením a
chronickým

služby je vzděláváni pracovníků v
v rozsahu max. 150
hodin/rok/úvazek pracovníka v přímé péči. Pro
účely použiti dotace z rozpočtu kraje lze do
nákladů zahrnout náklady na vzdělávání v
rozsahu max. 70 hodin/rok/úvazek pracovníka
přímé péči

osoby s mentálním
postižením

Karlovarský kraj

lůžka

26 1.1.2019 31 .12.2020

onemocněním

v

přímé péči .

Součástí

chráněné

bydlení

8694290 CHB "PATA" v Chebu

pobytová

osoby se zdravotním
postižením a
chronickým
onemocněním

služby je vzděláváni pracovníků v
v rozsahu max. 150
hodin/rok/úvazek pracovníka v přímé péči . Pro
účely použití dotace z rozpočtu kraje lze do
nákladů zahrnout náklady na vzděláváni v
rozsahu max. 70 hodin/rok/úvazek pracovníka
přímé péči

osoby s mentálním
postižením

Karlovarský kraj

lůžka

24 1.1.201931 .12.2020

v

přímé péči.

