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1. Úvodní ustanovení 
Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji (dále jen „Pravidla“) 
upravují postup a podmínky Jihočeského kraje pro změny sítě sociálních služeb 
v Jihočeském kraji (dále jen “Síť JčK“), stanovené v rámci procesu střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb. 
 
Pravidla jsou zpracována v návaznosti na tyto právní předpisy: 

a) zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 
b) vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů; 
c) zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů; 
d) zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů. 
 

Tato Pravidla, ani v nich zmíněné postupy a procesy, nenahrazují postupy související 
s registrací sociální služby nebo s podáváním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu 
Jihočeského kraje. 
 

2. Definice sít ě sociálních služeb 
 
Základní Síť JčK 
 
Pro účely těchto Pravidel se sítí rozumí souhrn sociálních služeb, které v dostatečné 
kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit 
nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými 
potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Do Sítě JčK 
nejsou zařazeny sociální služby s nadregionální a celostátní působností, které jsou 
zařazeny do sítě sociálních služeb MPSV a jsou financovány v rámci dotačního 
programu B. Důvodem je skutečnost, že tyto služby jsou financovány z jiných zdrojů 
a kraj nedisponuje dostatečnými informacemi o jejich personálním, provozním 
a finančním zajištění na svém území. 
 
Síť JčK je součástí schváleného Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
Jihočeského kraje, příp. akčního plánu. 
 
Do Sítě JčK mohou být zařazeny pouze sociální služby poskytované na území 
Jihočeského kraje v souladu se zákonem o sociálních službách, a které jsou na 
základě vyhodnocení parametrů nezbytné, potřebné, dostupné, efektivní a kvalitní.  
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Podmíněná Síť JčK 
 
Pro účely těchto Pravidel se podmíněnou sítí rozumí souhrn sociálních služeb, které 
v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností 
napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v 
souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a jsou financovány v 
rámci Operačního programu Zaměstnanost (dále jen OPZ). 
 
Nově mohou být do podmíněné Sítě JčK  zařazeny sociální služby za účelem 
možnosti čerpat finanční podporu pro vznik nových služeb, k navýšení jejich kapacity, 
rozšíření územní působnosti, k podpoře specifických činností apod., a to v souladu 
s konkrétní výzvou v rámci OPZ. Zařazení do podmíněné Sítě JčK bude jasně určeno 
termínem realizace projektu. V případě žádosti o zařazení do základní Sítě JčK po 
ukončení projektu je poskytovatel povinen postupovat dle příslušných postupů, dále 
popsaných v tomto dokumentu, nárok na zařazení do základní Sítě JčK nevzniká 
automaticky. Podrobněji viz bod 3 v části 2.1.1. 
 
Na zařazení sociální služby do Sítě JčK není právní nárok. 
 
Poskytovatelé sociálních služeb zařazení do Sítě JčK budou krajem pověřeni 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v souladu s Rozhodnutím 
Komise (2012/21/EU, Úř. věst. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. prosince 2011 o použití 
čl. 106 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 (dále jen „rozhodnutí SGEI“). 

 

Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu (dále jen „Pověření“) 
je u sociálních služeb zařazených do Sítě JčK obvykle vydáváno na období jednoho 
roku. V případě sociálních služeb podporovaných v rámci tzv. individuálního projektu 
kraje je Pověření vydáno max. na období trvání finanční podpory sociálních služeb 
v rámci tohoto projektu. V případě sociálních služeb zařazených do podmíněné Sítě 
JčK je toto Pověření vydáno pouze na dobu finanční podpory sociální služby z OPZ. 
 
Zařazení sociální služby do Sítě JčK a vydání Pověření je jednou z podmínek pro 
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihočeského kraje na zajištění sociálních služeb 
v následujícím roce, není však deklarací výše finanční podpory. Konkrétní výše 
finanční podpory u jednotlivých sociálních služeb bude stanovena v průběhu 
dotačního řízení. Postup a podmínky pro poskytnutí dotace jsou upraveny 
v samostatných dokumentech schválených samosprávou kraje. 
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2.1 Aktualizace Sít ě JčK 
 

Aktualizace Sítě JčK je prováděna na základě dostupných podkladů a informací 
o potřebnosti stávajících sociálních službách v rámci procesu plánování sociálních 
služeb na krajské úrovni a na základě podnětů ze strany zástupců zadavatelů, 
poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb.  
 
Způsoby aktualizace Sítě JčK:  

a) zařazení nové sociální služby do sítě na základě předložené žádosti 
zpracované v souladu s Pravidly; 

b) akceptace změny v jednotkách1 u sociálních služeb, které jsou součástí sítě, 
na základě předložené žádosti zpracované v souladu s Pravidly; 

c) průběžné posuzování efektivity, dostupnosti a kvality sociálních služeb, které 
jsou součástí sítě, na základě dostupných dat z vlastních zdrojů kraje, od obcí 
a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb; 

d) zařazení nové sociální služby nebo změna kapacity a místa poskytování apod. 
u stávajících služeb těch poskytovatelů, kteří budou žádat o finanční podporu 
z OPZ, zařazení do podmíněné Sítě JčK. 

2.1.1 Přijímání žádostí a termíny pro jejich podávání 
 

Oprávnění žadatelé: 
• Fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci 

podle § 78 zákona o sociálních službách na uvedený druh sociální služby, 
a sociální službu poskytují, nebo v případě žádosti o zařazení do podmíněné 
sítě mají záměr poskytovat sociální službu na území Jihočeského kraje. 

 
Způsob podání žádosti: 

1. V listinné podobě (prostřednictvím pošty, osobně)  
Adresa: Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 

2. Datovou schránkou – každá jednotlivá žádost bude přiložena k samostatné 
datové zprávě a bude obsahovat všechny povinné přílohy (zaručený 
elektronický podpis žádosti je podmínkou). ID datové schránky: kdib3rr 

3. Elektronickou cestou – každá jednotlivá žádost bude přiložena k samostatné 
zprávě a bude obsahovat všechny povinné přílohy (zaručený elektronický 
podpis žádosti je podmínkou). Adresa e-podatelny: posta@kraj-jihocesky.cz 

4. Jiné možnosti doručení nejsou přípustné. 
 

Každá žádost ve formátu Excel bez příloh musí být zároveň do stanoveného termínu 
zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu: hanzelyova@kraj-jihocesky.cz.  
 
 
                                                           
1 Jednotky u sociálních služeb – jsou popsány v Pověření (oddíl kapacita sociální služby). 
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Druhy žádostí 
 
1. Žádost o za řazení nové sociální služby do základní Sít ě JčK podává žadatel 

na příslušném formuláři – příloha č. 2 těchto Pravidel. Za právnickou osobu žádost 
podepisuje osoba oprávněná k jednání (oprávnění musí být osvědčeno dokladem, 
př. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). 

 

Povinné přílohy žádosti: 
• Čestné prohlášení (příloha č. 2a) 
• Vyjádření obce/obcí k potřebnosti sociální služby (příloha č. 3) 
• Popis způsobu realizace sociální služby2  
• Popis způsobu zjištění potřebnosti3 
 

Termíny pro podávání žádosti: 
 

Žádost o zařazení do základní Sítě JčK lze podat do 31. 3. roku předcházejícího 
kalendářnímu roku, pro který má být sociální služba zařazena do základní Sítě JčK. 

 

2. Žádost o akceptaci zm ěny v jednotkách u sociálních služeb , které jsou 
součástí základní Sítě JčK podává žadatel na příslušném formuláři – příloha č. 2 
těchto Pravidel. Za právnickou osobu žádost podepisuje osoba oprávněná k 
jednání (oprávnění musí být osvědčeno dokladem, př. výpisem z obchodního 
rejstříku, plnou mocí).  
 
Žadatel podává žádost o akceptaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které 
jsou součástí Sítě JčK, pouze za podmínky, že změna v jednotkách u konkrétní 
sociální služby již nastala a byla skutečně promítnuta do poskytování této sociální 
služby. Žádost o akceptaci nastalé změny je tudíž podávána až poté, co byla 
změna žadatelem uvedena v praxi.  

 
Povinné přílohy žádosti: 

• Čestné prohlášení (příloha č. 2a) 
• Vyjádření obce/obcí k potřebnosti sociální služby (příloha č. 3) 
• Popis způsobu realizace sociální služby4  
• Popis způsobu zjištění potřebnosti5 

 
 
 

                                                           
2 Popis poskytování sociální služby ve vztahu k základním parametrům hodnocení – cílová skupina, dostupnost 
sociální služby, personální zajištění atd. – forma není předepsaná. 
3 Popis jakým způsobem byla zjištěna potřebnost sociální služby na daném území -  forma není předepsaná. 
4 Popis změny poskytování sociální služby – její odůvodnění ve vztahu k základním parametrům hodnocení – 
cílová skupina, dostupnost sociální služby, personální zajištění atd. – forma není předepsaná. 
5 Popis jakým způsobem byla zjištěna potřebnost sociální služby na daném území -  forma není předepsaná. 
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Termíny pro podávání žádosti: 
 
Žádost o akceptaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které jsou součástí Sítě 
JčK, lze podat do 31. 7. roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém má být 
změna zohledněna. 
 
3. Žádost o za řazení do podmín ěné Sítě JčK u sociálních služeb , u kterých 

poskytovatel předpokládá finanční podporu z OPZ. Může se jednat o novou 
sociální službu nebo změny v jednotkách u sociálních služeb, které jsou součástí 
základní Sítě JčK. Za právnickou osobu žádost podepisuje osoba oprávněná k 
jednání (oprávnění musí být osvědčeno dokladem, př. výpisem z obchodního 
rejstříku, plnou mocí).  

 
Povinné přílohy žádosti: 

• Čestné prohlášení (příloha č. 2a) 
• Vyjádření obce/obcí k potřebnosti sociální služby (příloha č. 3) 
• Popis způsobu realizace sociální služby6  
• Doplňující informace z projektové žádosti týkající se názvu a cíle projektu, 

partnerů projektu, období realizace projektu, klíčových aktivit, celkových 
nákladů projektu, očekávaných výstupů (indikátory), doby a způsob 
udržitelnost výstupů. 

 
Termíny pro podávání žádosti: 
 

Průběžně. Žádost o podmíněné zařazení do Sítě JčK lze podat nejpozději 30 
kalendářních dnů před termínem jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje. Tyto 
termíny jsou zveřejněny na internetovém portálu kraje v záložce Samospráva 
http://www.kraj-
jihocesky.cz/1612/planovane_terminy_jednani_zastupitelstva_jihoceskeho_kraje.htm 
 
 
2.1.2 Posuzování sociálních služeb, které jsou sou částí sít ě 
 
Pro účely aktualizace Sítě JčK se sociální služby, které jsou její součástí, průběžně 
posuzují z hlediska plnění parametrů dostupnosti, efektivity a kvality poskytování 
sociální služby. Toto posuzování probíhá na základě dostupných dat z vlastních 
zdrojů kraje, informací od obcí a také jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 
V rámci tohoto posuzování je poskytovatel sociálních služeb povinen umožnit 
provádění průběžného monitoringu sociálních služeb v místě jejich poskytování. 
 

                                                           
6  Popis poskytování sociální služby ve vztahu k základním parametrům hodnocení – cílová skupina, dostupnost 
sociální služby, personální zajištění atd. – forma není předepsaná. 
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2.2 Proces posuzování žádostí   
 
2.2.1 Formální posouzení žádosti  
 
Přijaté žádosti jsou formálně posouzeny Odborem sociálních věcí a zdravotnictví 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. Toto posouzení žádosti zahrnuje, zda:  

a) žádost byla podána oprávněným žadatelem, 
b) žádost byla podána ve stanoveném termínu, 
c) jsou v žádosti vyplněny všechny údaje, 
d) jsou doloženy veškeré povinné přílohy. 

 
Nesplnění formálních požadavků je důvodem pro vyřazení žádosti z dalšího 
hodnocení. 
Pro žádost o podmíněné zařazení do Sítě JčK platí stejné podmínky. Nesplnění 
formálních požadavků je důvodem pro nezařazení služby do Sítě JčK a nevydání 
vyjádření kraje, které je povinnou přílohou některých výzev OPZ. 
 
2.2.2 Věcné posouzení žádosti a schvalovací proces  
 

a) Žádosti nevyloučené z dalšího projednávání při formálním posouzení jsou 
předloženy k posouzení Krajské koordinační skupině (dále také KKS). 

b) Sociální služby, kterým bylo vydáno kladné stanovisko KKS, jsou zařazeny do 
návrhu Sítě JčK. 

c) Návrh sítě je projednán v Komisi pro zdravotnictví a sociální péči rady kraje 
a předložen ke schválení orgánům Jihočeského kraje. V případě 
podmíněného zařazení do Sítě JčK bude tato komise informována na 
nejbližším jednání. 

d) Po schválení aktualizované sítě sociálních služeb v Zastupitelstvu 
Jihočeského kraje bude Síť JčK zveřejněna na internetovém portálu 
Jihočeského kraje. 

 
Popis procesu hodnocení 
 
A. Soulad se st řednědobým plánem rozvoje sociálních služeb 

a. je-li sociální služba v souladu s prioritami schváleného Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, hodnotí se dále podle jednotlivých 
kritérií; 
b. není-li sociální služba v souladu s prioritami schváleného Střednědobého 
plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje, jednotlivá kritéria se dále 
nehodnotí, sociální služba není doporučena k zařazení do Sítě JčK. 
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B.  Posouzení jednotlivých parametr ů žádosti dle daných kritérií 
 
Hodnotící parametry pro aktualizaci Sítě JčK 
 
 
 

KRITÉRIA HODNOCENÍ 

Parametr pot řebnosti Hodnocení Maximální 
počet bod ů 

1.1 Obec považuje sociální službu na území za potřebnou 
– doloženo vyjádření obce 

ANO 10 

20 
NE 0 

1.2 Sociální služba je součástí komunitního plánu 
sociálních služeb na daném území 

ANO 10 

NE 0 

Parametr dostupnosti a p řiměřenosti Hodnocení Maximální 
počet bod ů 

2.1 Sociální služba je optimálně místně dostupná s 
ohledem na druh služby, cílovou skupinu, dopravní 
obslužnost v dané lokalitě, navazující služby 

ANO 10 

50 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 0 

2.2 Sociální služba je časově dostupná – doba 
poskytování odpovídá potřebám, možnostem a 
zvyklostem cílové skupiny 

ANO 10 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 0 

2.3 Je na daném území dostupná obdobná sociální 
služba, která řeší nepříznivou sociální situaci osob 
vymezené cílové skupiny? 

ANO 0 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 10 

2.4 Uvedený počet pracovníků v přímé péči je schopen 
zajistit poskytovatelem deklarovaný časový rozsah 
sociální služby 

ANO 10 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 0 

2.5 Plánovaná kapacita sociální služby odpovídá zjištěné 
potřebnosti poskytování sociální služby na daném území 

ANO 10 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 0 

Parametr nákladovosti a p řiměřenosti rozpo čtu Hodnocení Maximální 
počet bod ů 

3.1 Plánované spolufinancování sociální služby mimo 
zdrojů JčK a úhrad od uživatelů a fondů ZP dosahuje – 
procentuální podíl z celkových plánovaných nákladů 
služby v rozsahu základních činností.7 

> 30 % 10 

50 
20 - 30 % 8 

10 – 20 % 5 

< 10 % 0 

                                                           
7 Žadatelem uvedené zdroje financování zahrnují i jiné zdroje, než je dotace z MPSV poskytovaná 
prostřednictvím krajského rozpočtu, přičemž tyto jiné zdroje odpovídají min. % podílu spolufinancování  celkových 
plánovaných nákladů na provoz sociální služby pro 1 kalendářní rok. Do jiných zdrojů se nezapočítávají příjmy 
z úhrad od uživatelů a v případě pobytových služeb sociální péče rovněž příjmy z příspěvku na péči a příjmy od 
zdravotních pojišťoven. 
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3.2 Plánované spolufinancování sociální služby ze strany 
obcí dosahuje – procentuální podíl z celkových 
plánovaných nákladů služby v rozsahu základních 
činností.8  

> 30 % 10 

20 - 30 % 8 

10 – 20 % 5 

< 10 % 0 

3.3 Plánované úhrady od uživatelů sociální služby 
dosahují alespoň mediánu hodnot v JčK.9 V případě 
služeb poskytovaných bez úhrady je kritérium hodnoceno 
jako naplněné. 

ANO 10 

NE 0 

3.4/a U sociálních služeb poskytovaných ambulantní a 
terénní formou - plánované rozpočtované náklady na 1 
pracovní úvazek pracovníka v přímé péči překračují 
medián hodnot v JčK pro daný druh sociální služby  

odchylka  
< = 10 % 

10 

odchylka  
< = 20 % 

5 

odchylka  
> 20 % 

0 

3.4/b U sociálních služeb poskytovaných pobytovou 
formou a nocleháren - plánované rozpočtované náklady 
na 1 lůžko/pobytové místo překračují medián hodnot 
v JčK pro daný druh sociální služby 

odchylka  
< = 10 % 

10 

odchylka  
< = 20 % 

5 

odchylka  
> 20 % 

0 

3.5 Procentuální podíl úvazků pracovníků v přímé péči 
z celkového počtu úvazků pracovníků sociální služby 

> 80 % 10 

60 - 80 % 5 

< 60 % 0 

Parametr kvality Hodnocení Maximální 
počet bod ů 

4.1 Popis způsobu poskytování sociální služby je 
srozumitelný, přehledný a komplexní 

ANO 10 

30 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 0 

4.2 Údaje uvedené v žádosti odpovídají platnému 
rozhodnutí o registraci10 

ANO 10 

ČÁSTEČNĚ 5 

NE 0 

4.3 Žadateli byl uložen správní delikt v souvislosti 
s poskytováním služby (v období uplynulých dvou let). 

ANO 0 

NE 10 

Maximální po čet bod ů celkem 
 

150 

 
 
 
 

                                                           
8 Žadatelem uvedené zdroje financování z obecných rozpočtů odpovídá min. % podílu spolufinancování 
 celkových plánovaných nákladů na provoz sociální služby pro 1 kalendářní rok. 
9 Jedná se o střední hodnotu ročních výnosů/nákladů vztaženou na jednotku kapacity (uživatel, lůžko, pracovní 
úvazek, kontakt), vypočtenou z hodnot pro služby stejného druhu, které jsou již zařazeny v Síti JčK . 
10 V případě služeb registrovaných mimo KÚ Jihočeského kraje doloží žadatel platné rozhodnutí o registraci 
vydané příslušným úřadem, včetně aktuálního popisu realizace poskytování sociální služby a popisu 
personálního zajištění poskytování sociální služby. 
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Bodový systém hodnocení: 
 

1. Žádost je Krajskou koordinační skupinou hodnocena systémem bodů dle 
parametrů členěných do dílčích kritérií.  

2. Žádost může získat maximálně 150 bodů. Hodnocení: 

• pokud je žádost ohodnocena 100 a více body z celkového možného počtu 150 
bodů, vydá KKS kladné stanovisko k zařazení do Sítě JčK; 

• pokud je žádost ohodnocena méně než 100 body z celkového možného počtu 
150 bodů, nevydá KKS kladné stanovisko k zařazení do Sítě JčK.  

 
Časový harmonogram procesu: 
 
Proces Nositel procesu Lhůta 

Zpracování a předložení žádostí. 

Poskytovatel 

sociální služby, 

žadatel 

Do konce března roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

pro který má být sociální služba zařazena do sítě. 

Do konce července roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, pro který má být akceptována změna v jednotkách u 

sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 

Formální posouzení žádostí. Kraj (OSVZ) Průběžně v době podávání žádostí. 

Bodové hodnocení žádostí KKS dle 

kritérií a vydání stanoviska 

k žádostem. 

Kraj (KKS) 

Do konce dubna roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

ve kterém má být sociální služba zařazena do sítě. 

Do konce srpna roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

pro který má být akceptována změna v jednotkách u 

sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 

Zapracování stanovisek KKS do 

návrhu aktualizované sítě na daný 

kalendářní rok. 

Kraj (OSVZ) 

Do poloviny května roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém má být sociální služba zařazena do sítě. 

Do poloviny října roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, pro který má být akceptována změna v jednotkách u 

sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 

Projednání návrhu aktualizované sítě 

na daný kalendářní rok ve věcně 

příslušné komisi RK. 

Kraj 

Do konce května roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

ve kterém má být sociální služba zařazena do sítě. 

Do konce října roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

pro který má být akceptována změna v jednotkách u 

sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 

Projednání sítě sociálních služeb na 

daný kalendářní rok v RK. 
Kraj 

Do poloviny června roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, ve kterém má být sociální služba zařazena do sítě. 
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Do poloviny listopadu roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, pro který má být akceptována změna v jednotkách u 

sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 

Schválení sítě sociálních služeb na 

daný kalendářní rok v ZK. 
Kraj 

Do konce června roku předcházejícího kalendářnímu roku, 

ve kterém má být sociální služba zařazena do sítě. 

Do konce prosince roku předcházejícího kalendářnímu 

roku, pro který má být akceptována změna v jednotkách u 

sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 

Zveřejnění výsledků na 

internetovém portálu kraje. 
Kraj Bezodkladně po vydání usnesení ZK. 

 
Všichni žadatelé budou o výsledcích procesu posouzení žádostí informováni 
v přehledové tabulce uveřejněné na internetovém portálu Jihočeského kraje, a to 
bezodkladně po vydání usnesení Zastupitelstva Jihočeského kraje. Žadatelům 
nebudou tyto výsledky zasílány jinou formou a žadatelé podáním své žádosti v rámci 
tohoto procesu tento způsob sdělení akceptují.     
 
2.2.3 Krajská koordina ční skupina 
 
Krajská koordinační skupina v rámci aktualizace Sítě JčK posuzuje a hodnotí žádosti 
o zařazení nových sociálních služeb do sítě i žádosti o akceptaci změny v jednotkách 
u sociálních služeb, které jsou součástí sítě. Průběžně posuzuje efektivitu, 
dostupnost a kvalitu sociálních služeb, které jsou součástí sítě. 
 
Složení Krajské koordinační skupiny:  

a) manažeři pracovních skupin 
b) metodik plánování sociálních služeb 
c) vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví 
d) vedoucí oddělení sociálních služeb 
e) vedoucí koordinačního a kontrolního oddělení 
f) koordinátor pro plánování sociálních služeb 

 
Členy Krajské koordinační skupiny jmenuje a odvolává Rada Jihočeského kraje. 
 
 
2.3 Specifická ustanovení k za řazení do podmín ěné Sítě JčK  
 
Zařazení do podmíněné Sítě JčK bylo zavedeno z důvodu požadavku zařazení 
sociální služby do krajské sítě sociálních služeb v případě podávání žádostí 
o finanční podporu v rámci výzev OPZ. 
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Vzhledem k tomu, že jednotlivé výzvy v rámci OPZ jsou vyhlašovány nepravidelně 
a termín pro podání žádosti bývá obvykle v rozmezí několika měsíců, standardní 
postup zařazení do Sítě JčK by neumožnil poskytovatelům sociálních služeb 
působícím v Jihočeském kraji získat finanční podporu sociální služby z konkrétních 
výzev OPZ. Tím by mohli být postaveni do nevýhodné situace oproti žadatelům 
z jiných regionů ČR. Proto je umožněno podávat žádosti o zařazení do podmíněné 
Síte JčK průběžně, tyto sociální služby budou v popisu této sítě vedeny odděleně, 
a to na dobu určitou (doba finanční podpory v rámci příslušného projektu).  
 
Zařazení do podmíněné Sítě JčK nezakládá jakékoli právo či nárok automaticky po 
ukončení jeho platnosti zařazení do základní Sítě JčK. V případě zájmu 
poskytovatele sociální služby o zařazení do základní Sítě JčK  musí být podána nová 
žádost a bude postupováno podle těchto Pravidel. 
 

3. Posouzení poskytování sociální služby v návaznos ti 
na projekty investi čního charakteru 

 
Tato část Pravidel se týká pouze investičních záměrů v oblasti poskytování 
sociálních služeb, kde je vyžadováno stanovisko Jihočeského kraje. 
 
Krajská koordinační skupina v rámci aktualizace Sítě JčK posuzuje potřebnost 
uvedené sociální služby na daném území, na kterou je investiční záměr zpracován. 
Záměr žadatele je posuzován vždy samostatně, na základě jím předložených 
podkladů.  
 
Pro účely projednání záměru musí žadatel jasně deklarovat potřebnost týkající se 
konkrétní sociální služby v rámci kraje, nebo daného území Jihočeského kraje, tato 
musí být tudíž vyjádřena v platném Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb 
Jihočeského kraje, příp. akčním plánu.  
 
Hodnotí se zejména, zda a jakým zp ůsobem byla pot řebnost zjišt ěna a jak je 
žadatelem deklarována  (stanovisko obce, zápisy z komunitních plánování 
sociálních služeb, průzkum potřebnosti u cílových skupin apod.). Dále musí žadatel 
doložit, jakým zp ůsobem je plánováno poskytování konkrétní sociální s lužby, 
včetně finan čního zajišt ění provozu sociální služby po ukon čení investi ční 
akce v rámci udržitelnosti výstup ů projektu .  
Stanovisko vydává OSVZ na základě výsledku projednání záměru v zastupitelstvu 
kraje. 
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Podklady relevantní pro posouzení záměru poskytování sociální služby žadatel 
předloží společně s Přílohou č. 3 těchto Pravidel nejpozději 30 kalendářních dnů 
před termínem jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje.  
Tyto termíny jsou zveřejněny na internetovém portálu kraje v záložce Samospráva 
http://www.kraj-
jihocesky.cz/1612/planovane_terminy_jednani_zastupitelstva_jihoceskeho_kraje.htm 
 
Posouzení poskytování sociální služby v návaznosti na projekty investičního 
charakteru a vydání kladného stanoviska kraje nezakládá jakékoli právo či nárok na 
zařazení této sociální služby do základní Sítě JčK. V případě zájmu poskytovatele 
sociální služby o zařazení do základní Sítě JčK  musí být podána žádost a bude 
postupováno podle těchto Pravidel. 
 
 

4. Závěrečná ustanovení 
 
Rozhodnutí o zařazení sociální služby do Sítě JčK mimo termíny stanovené těmito 
Pravidly je vyhrazeno Zastupitelstvu Jihočeského kraje. 
 
Tato Pravidla byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje 
č. 326/2015/ZK-19 ze dne 5. 11. 2015 a nabývají účinnosti 1. 1. 2016. 
 
Změna č. 1 Pravidel byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje 
č. 232/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016 a nabývá účinnosti 27. 6. 2016. 
 
Změna č. 2 Pravidel vztahující se ke změně přílohy č. 1 tohoto dokumentu – Vzor 
Pověření byla schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského kraje  
č. 394/2016/ZK-25 ze dne 22. 9. 2016 a nabývá účinnosti 23. 9. 2016. 
 
Za aktualizace těchto Pravidel odpovídá Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
Krajského úřadu Jihočeského kraje. 
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Dodatek �. X  

k  

Pov��ení Jiho�eského kraje 
k poskytování služby obecného hospodá�ského zájmu, konkrétn� k zajišt�ní dostupnosti 
poskytování sociální služby v rozsahu základních �inností na území Jiho�eského kraje 

(dále jen „Pov��ení“) 
�. OSVZ/XXX/20XX 

Název / Firma: 

Sídlo:  

I�O: 

DI�: 

Statutární orgán / 
zástupce: 

(dále jen „Poskytovatel“) 

I. Dodatek �. X k Pov��ení - zm�na textu Pov��ení 

1. Jiho�eský kraj vydal dne ### v souladu s �lánkem 4 Rozhodnutí Komise (�. 2012/21/EU, Ú�. 
v�st. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití �l. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie na státní podporu ve form� vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby 
ud�lené ur�itým podnik�m pov��eným poskytováním služeb obecného hospodá�ského zájmu  
zve�ejn�ného v Ú�edním v�stníku Evropské unie dne 11. 1. 2012 (dále jen „Rozhodnutí 

Komise“), Poskytovateli Pov��ení. 

2. Jiho�eský kraj tímto dodatkem �. X prodlužuje dobu trvání Pov��ení stanovenou v �lánku 7.1. o 
1 rok, tj. do 31.12.2017. V p�ípad� sociálních služeb uvedených v p�íloze �. 1 X – Y, které byly 
za�azeny do Sít� J�K až s ú�innosti od 1. 1. 2017, se ve vztahu k t�mto sociálním službám 
považuje p�íslušné datum jejich za�azení do Sít� J�K za po�átek doby Pov��ení. 

3. Jiho�eský kraj tímto dodatkem �. X dále p�ijímá zm�ny textu Pov��ení s tím, že vydává úplné 
zn�ní Pov��ení, které zní takto: 

�



�

� �

Pov��ení Jiho�eského kraje 
k poskytování služby obecného hospodá�ského zájmu, konkrétn� k zajišt�ní dostupnosti 

poskytování sociální služby v rozsahu základních �inností  
(dále jen „Pov��ení“) 
�. OSVZ/XXX/20XX 

Název / Firma: 

Sídlo:  

I�O: 

DI�: 

Statutární orgán / 
zástupce: 

(dále jen „Poskytovatel“) 

je jako oprávn�ný poskytovatel vedený v registru poskytovatel� sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona  
�. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zn�ní (dále jen „ZSS“) pro období od 1. 1. 2017 
do 31. 12. 2017 za�azen do Sít� sociálních služeb Jiho�eského kraje (dále jen „Sí� J�K“) za ú�elem 
zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby vymezené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení (dále též 
jen „sociální služba“) za podmínek stanovených v tomto Pov��ení. 

Pov��ení vydává Jiho�eský kraj (dále jen „Kraj“) v souladu s �lánkem 4 Rozhodnutí Komise (�. 2012/21/EU, 
Ú�. v�st. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití �l. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na státní podporu ve form� vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby ud�lené ur�itým podnik�m 
pov��eným poskytováním služeb obecného hospodá�ského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise“). 

Pov��ení je v souladu s platným St�edn�dobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jiho�eském kraji na 
období 2014 – 2016 (dále jen „SPRSS“) a s Ak�ním plánem SPRSS Jiho�eského kraje pro rok 2017 (dále 
jen „Ak�ní plán“).   

1. Za�azení sociální služby do Sít� J�K 

1.1. Podle § 95 ZSS zajiš�uje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se 
st�edn�dobým plánem rozvoje sociálních služeb a ur�uje sí� sociálních služeb na svém území; p�itom p�ihlíží 
k informacím obcí o kapacit� sociálních služeb, které jsou pot�ebné pro zajišt�ní pot�eb osob na území obcí. 

1.2. Pot�ebnost zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby v rámci Sít� J�K byla deklarována 
v SPRSS nebo Ak�ním plánu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Jiho�eského kraje  
�. 233/2016/ZK-24 ze dne 23. 6. 2016, p�ípadn� v jeho dalších schválených zm�nách. 

2. Právní postavení Poskytovatele v rámci Sít� J�K 

2.1. Toto Pov��ení zakládá právo Poskytovatele na poskytování sociální služby v rámci Sít� J�K  
v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení. 
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2.2. Pov��ení samo o sob� nezakládá právní nárok Poskytovatele na ve�ejné financování zajišt�ní 
dostupnosti poskytování sociální služby;�p�edstavuje však závazek Kraje zajiš�ovat dostupnost poskytování 
sociální služby prost�ednictvím Poskytovatele po dobu jeho za�azení do Sít� J�K, a to za podmínek 
stanovených v tomto Pov��ení. 

3. Povinnosti Poskytovatele  

3.1. Poskytovatel je po dobu trvání Pov��ení pov��en poskytováním služby obecného hospodá�ského 
zájmu. Poskytovatel je po dobu trvání Pov��ení povinen zejména: 

a) zajistit dostupnost poskytování sociální služby v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení 
za p�edpokladu získání ve�ejných zdroj� (a to zejména od státu, kraje, obcí – dále jen „Zadavatelé“) 
ve výši alespo� 80 % stanovené vyrovnávací platby; nedosáhne-li Poskytovatel této hodnoty, m�že 
postupovat dle �lánku 5.5 tohoto Pov��ení; 

b) vytvá�et veškeré p�edpoklady k tomu, aby byl po právní, organiza�ní, ekonomické a personáln�
odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele sociální služby stanovené právními 
p�edpisy, p�íslušnými metodikami, uzav�enými smlouvami a dalšími právními jednáními �i akty; 

c) realizovat poskytování sociálních služeb v souladu se ZSS a v rozsahu stanoveném základními 
�innostmi u jednotlivých druh� sociálních služeb, jejichž vý�et a charakteristiky jsou uvedené v 
ZSS; 

d) písemn� informovat Kraj neprodlen� o všech skute�nostech, které mohou mít ve svém d�sledku 
vliv na zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby ve stanoveném rozsahu, jak v rámci Sít�
J�K, tak v systémech a sítích resort� (nap�. ministerstva, Ú�ad vlády...); 

e) písemn� informovat Kraj neprodlen� o skute�nostech, které mohou mít ve svém d�sledku vliv na 
pln�ní povinností Poskytovatele souvisejících se za�azením do Sít� J�K; 

f) vykazovat úplné a pravdivé údaje o poskytované sociální služb� dle pokyn� Zadavatel�; 

g) uchovávat po dobu deseti let od skon�ení doby Pov��ení dle �lánku 7.1., respektive �lánku 7.2. 
veškeré dokumenty a ú�etní záznamy nezbytné k ur�ení toho, zda byla p�ijatá finan�ní podpora 
z ve�ejných zdroj� slu�itelná s podmínkami Rozhodnutí Komise. 

3.2. Poskytovatel je povinen Jiho�eskému kraji písemn� nahlásit jakékoliv zm�ny názvu a adresy za�ízení 
poskytování sociální služby uvedené p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, které nemají vliv na ostatní specifika dané 
sociální služby uvedené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, zejména pak na územní p�sobnost, kapacitu sociální 
služby a další parametry sociální služby. Zm�nu je Poskytovatel povinen nahlásit do 10 kalendá�ních dn�
ode dne vzniku �i nabytí ú�innosti této zm�ny. V tomto p�ípad� není nutné uzavírat dodatek k Pov��ení. 

3.3. Poskytovatel je povinen Jiho�eskému kraji p�edem písemn� nahlásit všechny zm�ny údaj�, které mají 
vliv na ostatní specifika dané sociální služby uvedené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, zejména pak na územní 
p�sobnost, kapacitu sociální služby a další parametry sociální služby. V p�ípad� akceptace t�chto zm�n 
Jiho�eským krajem bude k Pov��ení uzav�en dodatek. 

4. Sou�innost Poskytovatele p�i provád�ní monitoringu a výkonu kontrol 

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit maximální sou�innost s oprávn�nými osobami  
p�i provád�ní monitoringu a p�i výkonu kontrol jeho �innosti související se zajiš�ováním dostupnosti 
poskytování sociální služby dle podmínek jednotlivých Zadavatel�. 

4.2. Poskytovatel je povinen zejména: 

a) pr�b�žn� vytvá�et základní podmínky k provád�ní monitoringu a kontrol; 

b) v pr�b�hu kontrol zajistit p�ítomnost resp. dostupnost osob oprávn�ných �init jeho jménem právní 
jednání (statutární orgán, vedoucí pracovníci), jakož i p�íslušných odborných pracovník� na úseku 
kontrolované �innosti Poskytovatele; 
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c) poskytovat kontrolním pracovník�m veškeré požadované doklady související s p�íslušnou 
kontrolou; 

d) neprodlen� resp. ve stanovené lh�t� odstra�ovat nedostatky zjišt�né v pr�b�hu provád�ní 
monitoringu �i výkonu kontrol. 

5. Finan�ní zajišt�ní sociální služby 

5.1. Podle ZSS je financování sociálních služeb koncipováno jako vícezdrojové.  
Pro ú�ely tohoto Pov��ení d�líme financování sociální služby na financování z ve�ejných zdroj� (p�edevším 
podpory z fond� Evropské unie, ze státního rozpo�tu, od kraje a od obcí) a ze zdroj� z vlastní �innosti 
(úhrady od uživatel� služby, úhrady zdravotních pojiš�oven, zisk z vedlejší hospodá�ské �innosti, rezervní 
fondy Poskytovatele a další podpory z jiných neve�ejných zdroj�). 

5.2. Nedílnou sou�ástí systému financování sociální služby je, krom� dotace poskytnuté Poskytovateli 
v souladu s § 101a ZSS, také dotace poskytnutá v souladu s § 105 ZSS, p�ípadn� finan�ní prost�edky 
získané z fond� Evropské unie, jakož i finan�ní prost�edky z dalších zdroj�, které jsou p�edm�tem 
samostatných smluv uzav�ených s p�íslušnými subjekty (stát, kraj, obec, dárci apod.) na  podporu sociální 
služby v rozsahu dle tohoto Pov��ení (dále též jen „Smlouvy“). Konkrétní podmínky financování sociální 
služby budou up�esn�ny v jednotlivých Smlouvách. 

5.3. Financování sociální služby z ve�ejných zdroj� se v souladu s tímto Pov��ením d�je ve form� tzv. 
vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby (dále jen „vyrovnávací platba“), upravené p�ímo použitelnými 
p�edpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím Komise, p�ípadn� Na�ízením Komise (EU) �. 360/2012 o 
použití �lánk� 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnik�m 
poskytujícím služby obecného hospodá�ského zájmu. 

5.4. Za ú�elem zajišt�ní dodržení podmínek Pov��ení a zamezení nadm�rnému financování sociální 
služby je Poskytovatel povinen t�ikrát za rok oznámit Kraji aktuální výši finan�ní podpory získanou 
z ve�ejných zdroj�, kterou obdržel za ú�elem financování sociální služby v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 
tohoto Pov��ení. Toto oznámení provádí Poskytovatel prost�ednictvím formulá�e P�ehled získaných 

finan�ních podpor dostupného na webových stránkách Kraje v sekci St�edn�dobý plán rozvoje sociálních 
služeb Jiho�eského kraje, a to vždy do 10 kalendá�ních dn� od termín� 30. 6., 30. 9. a 31. 12. daného 
kalendá�ního roku. Vypln�ný formulá� (tabulka v excelu) bude Kraji zaslán e-mailem a zárove� poštou v 
listinné podob� s podpisem odpov�dné osoby. K formulá�i se nep�ikládají žadné další dokumenty (smlouvy 
apod.). Získáním finan�ní podpory se rozumí: 

a) p�ijetí usnesení p�íslušného orgánu územn� samosprávného celku nebo jiného právního subjektu o 
poskytnutí finan�ní podpory Poskytovateli, nebo 

b) p�ijetí písemného rozhodnutí o poskytnutí finan�ní podpory, nebo 
c) uzav�ení p�íslušné smlouvy. 

5.5. V p�ípad�, že nebude zajišt�no financování služby v rozsahu stanoveném v �lánku 3. odst. 3.1 písm. 
a) tohoto Pov��ení, m�že Poskytovatel písemn� požádat Kraj o úpravu rozsahu sociální služby stanoveného 
v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, která by byla následn� provedená formou písemného dodatku k tomuto 
Pov��ení. 

  

6. Vyrovnávací platba 

6.1. Vyrovnávací platba je Poskytovateli stanovena jako celková výše prost�edk�  
z ve�ejných zdroj�, kterou pot�ebuje k zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby (dokrytí obvyklých 
provozních náklad�) v rozsahu dle tohoto Pov��ení vedle obvyklých výnos� (zdroj�) z vlastní �innosti. 

6.2. Z ve�ejných zdroj�, které jsou sou�ástí vyrovnávací platby, lze hradit i náklady  
na vzd�lávání pracovník� dle § 111 odst. 1 ZSS, a to v maximálním rozsahu 60 hodin za kalendá�ní rok.  
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Z finan�ních prost�edk� poskytnutých v souladu s § 101a ZSS, p�ípadn� finan�ních prost�edk� získaných 
v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jiho�eském kraji IV“ lze financovat vzd�lávání v rozsahu do 24 
hodin za kalendá�ní rok. Vzd�lávání nad tento rámec (max. však do 60 hodin) závisí na podmínkách 
ostatních Zadavatel� �i dota�ních titul�. 

6.3. Vyrovnávací platba je pro sociální službu kalkulována jako rozdíl optimálních (obvyklých) náklad� a 
optimálních (obvyklých) výnos� z vlastní �innosti Poskytovatele.  

6.4. P�i výpo�tu optimálních náklad� a optimálních výnos� z vlastní �innosti se vychází ze skute�ných 
náklad� a výnos� v posledním uzav�eném kalendá�ním roce u sociálních služeb za�azených do Sít� J�K, a 
to dle jednotlivých druh� sociálních služeb. Z t�chto údaj� se ur�í mediány náklad� a výnos� p�ipadající na 
jednotku kapacity a provede se jejich meziro�ní valorizace. Valorizovanými mediány náklad� a výnos� se 
vynásobí kapacita sociální služby stanovená v p�íloze �. 1 Pov��ení a rozdíl t�chto násobk� odpovídá výši 
vyrovnávací platby. Dotace MPSV, Kraje, obcí a jiné ve�ejné zdroje jsou sou�ástí krytí vyrovnávací platby a v 
rámci kalkulace se zapo�ítávají do jejího celkového objemu.  

6.5. Vyrovnávací platba je propo�tena na jednotku kapacity sociální služby, která byla vymezena v tomto 
Pov��ení. V p�ípad�, že jednotka kapacity sociální služby bude nižší, Kraj provede korekci vyrovnávací 
platby podle skute�né kapacity sociální služby. 

6.6. V rámci kalkulace vyrovnávací platby a její korekce v pr�b�hu roku lze zohlednit, pokud skute�né 
výnosy z vlastní �innosti neodpovídají stanoveným optimálním výnos�m z vlastní �innosti; jde zpravidla o 
tzv. objektivn� nižší výnosy, nap�. z d�vodu: 

a) poskytování pobytových služeb nezaopat�eným d�tem dle § 74 ZSS; 

b) ustanovení § 75 odst. 2 ZSS, kdy je u pe�ovatelských služeb odpušt�na úhrada definovaným 
cílovým skupinám, apod. 

6.7. Mimo p�ípad� uvedených v p�edchozím odstavci je Kraj oprávn�n provád�t korekce vyrovnávací 
platby: 

a) s cílem podpo�it realizaci priorit uvedených v SPRSS nebo v Ak�ním plánu; 

b) pokud existují významná specifika p�i poskytování ur�ité sociální služby v rámci daného druhu 
sociální služby; 

c) v p�ípadech hodných zvláštního z�etele (nap�. když je nár�st náklad� sociální služby vyvolaný 
legislativními zm�nami nebo usnesením vlády nebo významn�jší zm�nou regulovaných cen 
energií, v p�ípadech odstra�ování následk� havárii nebo jejich p�edcházení, apod.). 

V t�chto p�ípadech m�že být vyrovnávací platba stanovena Krajem individuáln�,  
a to na základ� p�edpokládaných náklad� a výnos� pro každou jednotlivou sociální službu. 

6.8. Za nadm�rné vyrovnání se považuje: 

a) nezajistí-li Poskytovatel rozsah sociální služby stanovený v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, na který již 
obdržel finan�ní podporu z ve�ejných zdroj�; 

b) je – li výnos Poskytovatele z ve�ejných zdroj� v daném roce vyšší než stanovená výše vyrovnávací 
platby. 

6.9. P�ezkoumávání, zda nebyla p�ekro�ena maximální výše vyrovnávací platby,  
je realizováno na základ� oznámení o získání ve�ejných zdroj� zasílaných Poskytovatelem Kraji dle �lánku 
5.4 tohoto Pov��ení a dále p�i provád�ných kontrolách ú�etní evidence p�ímo u Poskytovatele v souladu 
s tímto Pov��ením a v souladu s podmínkami jednotlivých Smluv uzav�ených mezi Krajem a 
Poskytovatelem. 

6.10. Opat�ení k zamezení a vrácení nadm�rné vyrovnávací platby jsou následující: 

a) Finan�ní vypo�ádání získaných podpor z ve�ejných zdroj� v rámci vyrovnávací platby se bude �ídit 
podmínkami jednotlivých Smluv. 
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b) Pokud Poskytovatel obdrží nadm�rné vyrovnání, je povinen je vrátit, pokud toto uzav�ený smluvní 
vztah se Zadavatelem neupravuje jinak. Finan�ní prost�edky je povinen vrátit v termínu a na �íslo 
ú�tu uvedené ve výzv� Kraje, která bude neprodlen� po zjišt�ní zaslána Poskytovateli. 

7. Doba Pov��ení, vy�azení ze Sít� J�K 

7.1. Pov��ení je Poskytovateli ve vztahu k sociální služb� specifikované v p�íloze �. 1X – 1Y Pov��ení 
vydáváno na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017 a podmínkou jeho ú�innosti je za�azení dané sociální 
služby do Sít� J�K po celou dobu trvání Pov��ení. V p�ípad� sociálních služeb uvedených v p�íloze �. 1X - 
1Y Pov��ení, které jsou do Sít� J�K za�azeny pozd�ji, tj. od 1. 1. 2017, považuje se p�íslušné datum jejich 
za�azení do Sít� J�K za po�átek doby Pov��ení. 

7.2. Pov��ení pro služby financované prost�ednictvím projektu „Podpora sociálních služeb v Jiho�eském 
kraji IV“ je ve vztahu k sociální služb� specifikované v p�íloze �. 1X – 1Y Pov��ení vydáno na období  
od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2018 a podmínkou jeho ú�innosti je za�azení dané sociální služby do Sít� J�K po 
celou dobu trvání Pov��ení, jakož i možnosti Jiho�eského kraje financovat po tuto dobu vybranou sociální 
službu z Projektu. V p�ípad�, že n�které sociální služby financované prost�ednictvím projektu „Podpora 
sociálních služeb v Jiho�eském kraji IV“ uvedené v p�íloze �. 1 X - Y Pov��ení, jsou do Sít� J�K za�azeny 
pozd�ji, tj. od 1. 1. 2017, považuje se p�íslušné  datum jejich za�azení do Sít� J�K za po�átek doby 
Pov��ení. 

7.3. V p�ípad�, že Poskytovatel nebude plnit �ádn� povinnosti uvedené v tomto Pov��ení a nezjedná 
dostate�nou nápravu ani v p�im��ené lh�t� stanovené ze strany Kraje, m�že být Poskytovatel ze Sít� J�K 
vy�azen a platnost Pov��ení ze strany Kraje ukon�ena i p�ed uplynutím stanovené doby Pov��ení. 

7.4. V p�ípad� ukon�ení poskytování jednotlivé sociální služby na základ� pravomocného rozhodnutí o 
zrušení registrace sociální služby pozbývá platnosti p�íslušná �ást p�ílohy �. 1 tohoto Pov��ení. V p�ípad�
zrušení registrace všech sociálních služeb Poskytovatele pozbývá platnosti celé Pov��ení, a to ke dni právní 
moci rozhodnutí.

8. Výkon ve�ejné služby 

8.1. Toto Pov��ení spole�n� se Smlouvami p�edstavuje spole�ný akt, jímž je Poskytovatel pov��en 
poskytováním služby obecného hospodá�ského zájmu ve smyslu �lánku 4 Rozhodnutí Komise. 

9. P�istoupení k Pov��ení ze strany ostatních zadavatel�

9.1. Vzhledem k tomu, že financování sociální služby je �ešeno jako vícezdrojové, podílí se na celkové 
vyrovnávací platb� více Zadavatel� formou plateb na základ� r�zných právních titul� (ve�ejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace podle zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, p�ísp�vek 
poskytnutý z�izovatelem p�ísp�vkové organizace, smlouva o zajišt�ní služeb na základ� ve�ejné zakázky 
apod.). 

�
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9.2. V souladu s �lánkem 4 Rozhodnutí Komise p�edstavuje toto Pov��ení jednotný akt, k n�muž ostatní 
Zadavatelé p�istoupí formou deklarace obsažené v p�íslušném právním titulu (smlouv�, usnesení orgánu 
Zadavatele o p�iznání finan�ní podpory apod.), na základ� n�hož se budou spolupodílet na financování 
sociální služby v rozsahu dle tohoto Pov��ení a jejich podpora bude sou�ástí vyrovnávací platby1. 

�

10. Prohlášení Poskytovatele 

10.1. Poskytovatel prohlašuje, že pln� porozum�l ú�elu a obsahu Pov��ení a že mu není známa žádná 
okolnost, která by bránila v jeho �ádném pln�ní povinností v souvislosti se za�azením do Sít� J�K. 

10.2. Poskytovatel dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že si je v�dom následk� vzniklých 
uvedením nepravdivých nebo neúplných údaj� v oznámení dle �lánku 5.4 tohoto Pov��ení, které by vedly 
Kraj k mylnému záv�ru, že stanovená výše vyrovnávací platby u sociální služby nebyla p�ekro�ena a je si 
v�dom d�sledk� p�ípadného porušení rozpo�tové kázn� podle zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

10.3. Na d�kaz výše uvedeného Poskytovatel akceptuje toto Pov��ení. 

II. Dodatek �. X k Pov��ení – zm�na p�ílohy �. 1 

1. Jiho�eský kraj tímto dodatkem �. X m�ní p�ílohu �. 1 v souladu se schváleným Ak�ním plánem 
pro rok 2017. 

2. Nové zn�ní p�ílohy �. 1 / p�ílohy �. 1X – 1Y Pov��ení pak tvo�í p�ílohu �. 1 tohoto dodatku �. X 
k Pov��ení.   �

���������������������������������������� �������������������

1 Nap�. textem „Obec ……………. touto smlouvou p�istupuje k vydanému Pov��ení Jiho�eského kraje k poskytování 
služby obecného hospodá�ského zájmu, konrétn� k zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu 
základních �inností, �. OSVZ/…./20XX, a to v �ásti dle p�ílohy �.1 (uvést A nebo B nebo C … dle druhu soc. služby a 
tento druh sociální služby uvést v závorce) s tím, že finan�ní podpora (dotace) poskytnutá na základ� této smlouvy tvo�í 
nedílnou sou�ást stanovené vyrovnávací platby a je v souladu s Rozhodnutím Komise o použití �l. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve form� vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby ud�lené ur�itým 
podnik�m pov��eným poskytováním služeb obecného hospodá�ského zájmu (2012/21/EU).“ 
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III. Záv�re�ná ustanovení 

1. Tento dodatek �. X nabývá ú�innosti dne 1. 1. 2017. 

2. Poskytovatel prohlašuje, že pln� porozum�l ú�elu a obsahu dodatku �. X k Pov��ení a že mu 
není známa žádná okolnost, která by bránila v jeho �ádném pln�ní povinností v souvislosti se 
za�azením do Sít� J�K. 

3. Na d�kaz výše uvedeného Poskytovatel akceptuje tento dodatek �. X k Pov��ení.

V �eských Bud�jovicích dne …………………20XX 

Za Kraj: 

………………………………………. 

Za Poskytovatele (statutární zástupce): 

…………………………………………       

P�ílohy: 

1. Nové zn�ní p�ílohy �. 1 / p�ílohy �. 1X – 1Y Pov��ení - Specifikace sociální služby
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P�íloha �. 1

Nové zn�ní p�ílohy �. 1 / p�ílohy �. 1X – 1Y Pov��ení - Specifikace sociální služby:

Druh sociální služby: 

Název a adresa za�ízení: 

Identifikátor:  

Územní p�sobnost (p�evažující):  

Forma poskytování služby:  

Cílová skupina (p�evažující): 

Kapacita sociální služby: 

- po�et l�žek:  

- max. po�et p�epo�tených úvazk�
odborných pracovník� (pracovník�
v p�ímé pé�i) ve služb�: 

Další parametry sociální služby: 

- po�et klient�/den:  

- po�et kontakt�/m�síc2:  

- po�et hodin dostupnosti 
ambulantní formy/týden: 

- po�et hodin dostupnosti terénní 
formy/týden: 

- po�et intervencí/m�síc 3: 

���������������������������������������� �������������������

2  Po�et kontakt� = kontakt je poskytnutí sociální služby dle ZSS jednomu konkrétnímu uživateli v jeden den, bez ohledu 
na délku a druh intervence. Pozn.: o realizovaných kontaktech je vedena dokumentace, ze které bude patrné, komu, kde 
a kdy byla sociální služba poskytnuta. 
3 Po�et intervencí = intervence je poskytnutí sociální služby dle ZSS jedné rodin� s dít�tem v jeden den v rozsahu 30 

minut a více. Trvání intervence je nutno p�epo�ítat na jednotky, kdy 1 jednotka = 30 min. Intervence m�že mít podobu 
osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronické, p�íp. písemné korespondence.
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Pov��ení Jiho�eského kraje  
k poskytování služby obecného hospodá�ského zájmu, konkrétn� k zajišt�ní dostupnosti 

poskytování sociální služby v rozsahu základních �inností  
(dále jen „Pov��ení“) 
�. OSVZ/X/20XX 

Název / Firma: 

Sídlo:  

I�O: 

DI�: 

Statutární orgán 
/ zástupce: 

(dále jen „Poskytovatel“) 

je jako oprávn�ný poskytovatel vedený v registru poskytovatel� sociálních služeb dle § 78 a násl. 
zákona �. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zn�ní (dále jen „ZSS“) pro období  
od X. X. 20XX do X. X. 20XX za�azen do podmín�né Sít� sociálních služeb Jiho�eského kraje 
(dále jen „podmín�ná Sí� J�K“) za ú�elem zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby 
vymezené v p�íloze �. 1  tohoto Pov��ení (dále též jen „sociální služba“) za podmínek 
stanovených v tomto Pov��ení. 

Pov��ení vydává Jiho�eský kraj (dále také „Kraj“) v souladu s Rozhodnutím Komise 
(�. 2012/21/EU, Ú�. v�st. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití �l. 106 odst. 2 Smlouvy  
o fungování Evropské unie na státní podporu ve form� vyrovnávací platby za závazek ve�ejné 
služby ud�lené ur�itým podnik�m pov��eným poskytováním služeb obecného hospodá�ského 
zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise“) a dle �lánku 4 Rozhodnutí komise tímto aktem vymezuje 
nápl� a trvání závazk� ve�ejné služby, ur�uje Poskytovatele a územní p�sobnost služby. 
Souvisejícím aktem je Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým subjekt poskytující finan�ní podporu 
z evropských zdroj� (dále jen „Donátor“) p�istupuje k tomuto Pov��ení a definuje další náležitosti 
Pov��ení, tzn. popis kompenza�ního mechanismu a parametr� pro výpo�et, kontrolu  
a p�ezkoumání vyrovnávací platby a opat�ení k zamezení a vrácení jakékoliv nadm�rné 
vyrovnávací platby. 
Tímto Pov��ením spole�n� s Rozhodnutím o poskytnutí dotace je Poskytovatel pov��en 
poskytováním služby obecného hospodá�ského zájmu ve smyslu �lánku 4 Rozhodnutí Komise.

Ú�innost Pov��ení je vázána na spln�ní odkládací podmínky, kterou je vydání Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace Donátorem, kterým p�istoupí k tomuto Pov��ení. Poskytovatel je povinen 
doložit kopii Rozhodnutí o poskytnutí dotace Jiho�eskému kraji do 10 kalendá�ních dn� od 
jeho vydání ze strany Donátora. 
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1. Za�azení sociální služby do podmín�né Sít� J�K 

1.1. Podle § 95 ZSS zajiš�uje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území 
v souladu se st�edn�dobým plánem rozvoje sociálních služeb a ur�uje sí� sociálních služeb  
na svém území; p�itom p�ihlíží k informacím obcí o kapacit� sociálních služeb, které jsou pot�ebné 
pro zajišt�ní pot�eb osob na území obcí. 

1.2. Podmín�nou sítí se rozumí souhrn sociálních služeb, které napomáhají �ešit nep�íznivou 
sociální situaci osob na území kraje a jsou finan�n� podpo�eny z evropských zdroj� (zejm. v rámci 
Opera�ního programu Zam�stnanost). 

1.3. Za�azení sociální služby do podmín�né Sít� J�K bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
Jiho�eského kraje �. ……………… ze dne ……………….  

2. Právní postavení Poskytovatele v rámci podmín�né Sít� J�K 

2.1. Toto Pov��ení zakládá právo Poskytovatele na poskytování sociální služby v rámci 
podmín�né Sít� J�K v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení. 

2.2. Pov��ení však samo o sob� nezakládá právní nárok Poskytovatele na ve�ejné zdroje k 
zajišt�ní dostupnosti sociální služby vymezené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení;� nep�edstavuje 
zárove� ani závazek Kraje zajiš�ovat dostupnost této sociální služby prost�ednictvím Poskytovatele 
po dobu jeho za�azení do podmín�né Sít� J�K.  

3. Povinnosti Poskytovatele 

3.1. Poskytovatel je po dobu ú�innosti Pov��ení pov��en poskytováním služby obecného 
hospodá�ského zájmu. Poskytovatel je po dobu ú�innosti Pov��ení povinen zejména: 

a) zajistit dostupnost poskytování sociální služby v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 tohoto 
Pov��ení za p�edpokladu získání finan�ní podpory z evropských a p�ípadn� i jiných 
ve�ejných zdroj�; 

b) vytvá�et veškeré p�edpoklady k tomu, aby byl po právní, organiza�ní, ekonomické 
a personáln� odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele sociální 
služby stanovené právními p�edpisy, p�íslušnými metodikami, uzav�enými smlouvami 
a dalšími právními jednáními �i akty; 

c) realizovat poskytování sociálních služeb v souladu se ZSS a v rozsahu stanoveném 
základními �innostmi u jednotlivých druh� sociálních služeb, jejichž vý�et a charakteristiky 
jsou uvedené v ZSS; 

d) písemn� informovat Kraj neprodlen� o všech skute�nostech, které mohou mít ve svém 
d�sledku vliv na zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby ve stanoveném rozsahu, 
jak v rámci podmín�né Sít� J�K, tak v systémech a sítích resort� (nap�. ministerstva, Ú�ad 
vlády...); 

e) vykazovat úplné a pravdivé údaje o poskytované sociální služb�; 

f) uchovávat po dobu deseti let od skon�ení doby Pov��ení dle �lánku 6.2. veškeré 
dokumenty a ú�etní záznamy nezbytné k ur�ení toho, zda byla p�ijatá finan�ní podpora 
z ve�ejných zdroj� slu�itelná s podmínkami Rozhodnutí Komise, nestanoví-li Donátor jinak. 
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4. Sou�innost Poskytovatele p�i provád�ní monitoringu a výkonu kontrol 

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit maximální sou�innost s oprávn�nými osobami p�i provád�ní 
monitoringu a p�i výkonu kontrol jeho �innosti související se zajiš�ováním dostupnosti poskytování 
sociální služby. 

4.2. Poskytovatel je povinen zejména: 

a) pr�b�žn� vytvá�et základní podmínky k provád�ní monitoringu a kontrol; 

b) v pr�b�hu kontrol zajistit p�ítomnost resp. dostupnost osob oprávn�ných �init jeho jménem 
právní jednání (statutární orgán, vedoucí pracovníci), jakož i p�íslušných odborných 
pracovník� na úseku kontrolované �innosti Poskytovatele; 

c) poskytovat kontrolním pracovník�m veškeré požadované doklady související s p�íslušnou 
kontrolou; 

d) neprodlen� resp. ve stanovené lh�t� odstra�ovat nedostatky zjišt�né v pr�b�hu provád�ní 
monitoringu �i výkonu kontrol. 

5. Finan�ní zajišt�ní sociální služby 

5.1. Financování sociální služby z ve�ejných zdroj� se v souladu s tímto Pov��ením d�je  
ve form� tzv. vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby upravené p�ímo použitelnými p�edpisy 
Evropské unie, zejména Rozhodnutím Komise, p�ípadn� Na�ízením Komise (EU) �. 360/2012  
o použití �lánk� 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou 
podnik�m poskytujícím služby obecného hospodá�ského zájmu. 

5.2. Kraj se na spolufinancování sociální služby za�azené do podmín�né Sít� J�K nepodílí
žádnými finan�ními prost�edky. 

6. Doba Pov��ení, vy�azení z podmín�né Sít� J�K 

6.1. Pov��ení je Poskytovateli vydáno na období od X. X. 20XX do data ukon�ení realizace 
projektu uvedeného v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, kterým je p�istoupeno k tomuto Pov��ení.  

6.2. Podmínkou ú�innosti Pov��ení je jednak za�azení dané sociální služby do podmín�né sít�
J�K a dále získání finan�ní podpory z evropských zdroj�. P�i spln�ní obou t�chto podmínek je 
doba ú�innosti Pov��ení shodná s dobou financování sociální služby v rámci realizovaného 
projektu v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace. 

6.3. V p�ípad�, že Poskytovatel nebude plnit �ádn� povinnosti uvedené v tomto Pov��ení  
a v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezjedná dostate�nou nápravu ani v p�im��ené lh�t�
stanovené ze strany Kraje nebo Donátora, m�že být Poskytovatel z podmín�né Sít� J�K vy�azen  
a platnost Pov��ení ze strany Kraje ukon�ena i p�ed uplynutím stanovené doby Pov��ení.�

6.4. Platnost Pov��ení m�že být ukon�ena i v p�ípad�, že Poskytovateli je snížena poskytnutá 
podpora (korekce dotace z d�vodu nezp�sobilosti výdaj�) a Poskytovatel neprokáže finan�ní 
zp�sobilost plnit povinnosti plynoucí z tohoto Pov��ení.  
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7. Prohlášení Poskytovatele 

7.1. Poskytovatel prohlašuje, že pln� porozum�l ú�elu a obsahu Pov��ení a že mu není známa 
žádná okolnost, která by bránila v jeho �ádném pln�ní povinností v souvislosti se za�azením  
do podmín�né Sít� J�K. 

7.2. Na d�kaz výše uvedeného Poskytovatel akceptuje toto Pov��ení. 

V �eských Bud�jovicích dne ……………………  

Za Kraj:  

…………………………………………  

Za Poskytovatele (statutární zástupce): 

…………………………………………  

P�ílohy: 

1. Specifikace sociální služby
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P�íloha �. 1

Specifikace sociální služby: 

Druh sociální služby: 

Název a adresa za�ízení: 

Identifikátor:  

Územní p�sobnost (p�evažující):  

Forma poskytování služby:  

Cílová skupina (p�evažující): 

Kapacita sociální služby: 

- po�et l�žek:  

- max. po�et p�epo�tených úvazk�
odborných pracovník� (pracovník�
v p�ímé pé�i) ve služb�: 

Další parametry sociální služby: 

- po�et klient�/den:  

- po�et kontakt�/m�síc1:  

- po�et hodin dostupnosti 
ambulantní formy/týden: 

- po�et hodin dostupnosti terénní 
formy/týden: 

- po�et intervencí/m�síc2: 

���������������������������������������� �������������������

1  Po�et kontakt� = kontakt je poskytnutí sociální služby dle ZSS jednomu konkrétnímu uživateli v jeden den, bez ohledu 
na délku a druh intervence. Pozn.: o realizovaných kontaktech je vedena dokumentace, ze které bude patrné, komu, kde 
a kdy byla sociální služba poskytnuta. 
2 Po�et intervencí = intervence je poskytnutí sociální služby dle ZSS jedné rodin� s dít�tem v jeden den v rozsahu 30 

minut a více. Trvání intervence je nutno p�epo�ítat na jednotky, kdy 1 jednotka = 30 min. Intervence m�že mít podobu 
osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronické, p�íp. písemné korespondence.
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Pov��ení Jiho�eského kraje
k poskytování služby obecného hospodá�ského zájmu, konkrétn� k zajišt�ní dostupnosti 

poskytování sociální služby v rozsahu základních �inností  
(dále jen „Pov��ení“) 
�. OSVZ/XXX/20XX 

Název / Firma: 

Sídlo:  

I�O: 

DI�: 

Statutární orgán / 
zástupce: 

(dále jen „Poskytovatel“) 

je jako oprávn�ný poskytovatel vedený v registru poskytovatel� sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona  
�. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném zn�ní (dále jen „ZSS“) pro období od 1. 1. 20XX 
do 31. 12. 20XX za�azen do Sít� sociálních služeb Jiho�eského kraje (dále jen „Sí� J�K“) za ú�elem 
zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby vymezené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení (dále též 
jen „sociální služba“) za podmínek stanovených v tomto Pov��ení. 

Pov��ení vydává Jiho�eský kraj (dále jen „Kraj“) v souladu s �lánkem 4 Rozhodnutí Komise (�. 2012/21/EU, 
Ú�. v�st. L 7, 11. 1. 2012) ze dne 20. 12. 2011 o použití �l. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
na státní podporu ve form� vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby ud�lené ur�itým podnik�m 
pov��eným poskytováním služeb obecného hospodá�ského zájmu (dále jen „Rozhodnutí Komise“). 

Pov��ení je v souladu s platným St�edn�dobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jiho�eském kraji na 
období 20XX – 20XX (dále jen „SPRSS“) a s Ak�ním plánem SPRSS Jiho�eského kraje pro rok 20XX (dále 
jen „Ak�ní plán“).   

1. Za�azení sociální služby do Sít� J�K 

1.1. Podle § 95 ZSS zajiš�uje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se 
st�edn�dobým plánem rozvoje sociálních služeb a ur�uje sí� sociálních služeb na svém území; p�itom p�ihlíží 
k informacím obcí o kapacit� sociálních služeb, které jsou pot�ebné pro zajišt�ní pot�eb osob na území obcí. 

1.2. Pot�ebnost zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby v rámci Sít� J�K byla deklarována 
v SPRSS nebo Ak�ním plánu, který byl schválen usnesením Zastupitelstva Jiho�eského kraje  
…………………………… ze dne ……………………, p�ípadn� v jeho dalších schválených zm�nách. 

2. Právní postavení Poskytovatele v rámci Sít� J�K 

2.1. Toto Pov��ení zakládá právo Poskytovatele na poskytování sociální služby v rámci Sít� J�K  
v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení. 
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2.2. Pov��ení samo o sob� nezakládá právní nárok Poskytovatele na ve�ejné financování zajišt�ní 
dostupnosti poskytování sociální služby;�p�edstavuje však závazek Kraje zajiš�ovat dostupnost poskytování 
sociální služby prost�ednictvím Poskytovatele po dobu jeho za�azení do Sít� J�K, a to za podmínek 
stanovených v tomto Pov��ení. 

3. Povinnosti Poskytovatele  

3.1. Poskytovatel je po dobu trvání Pov��ení pov��en poskytováním služby obecného hospodá�ského 
zájmu. Poskytovatel je po dobu trvání Pov��ení povinen zejména: 

a) zajistit dostupnost poskytování sociální služby v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení 
za p�edpokladu získání ve�ejných zdroj� (a to zejména od státu, kraje, obcí – dále jen „Zadavatelé“) 
ve výši alespo� 80 % stanovené vyrovnávací platby; nedosáhne-li Poskytovatel této hodnoty, m�že 
postupovat dle �lánku 5.5 tohoto Pov��ení; 

b) vytvá�et veškeré p�edpoklady k tomu, aby byl po právní, organiza�ní, ekonomické a personáln�
odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele sociální služby stanovené právními 
p�edpisy, p�íslušnými metodikami, uzav�enými smlouvami a dalšími právními jednáními �i akty; 

c) realizovat poskytování sociálních služeb v souladu se ZSS a v rozsahu stanoveném základními 
�innostmi u jednotlivých druh� sociálních služeb, jejichž vý�et a charakteristiky jsou uvedené v 
ZSS; 

d) písemn� informovat Kraj neprodlen� o všech skute�nostech, které mohou mít ve svém d�sledku 
vliv na zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby ve stanoveném rozsahu, jak v rámci Sít�
J�K, tak v systémech a sítích resort� (nap�. ministerstva, Ú�ad vlády...); 

e) písemn� informovat Kraj neprodlen� o skute�nostech, které mohou mít ve svém d�sledku vliv na 
pln�ní povinností Poskytovatele souvisejících se za�azením do Sít� J�K; 

f) vykazovat úplné a pravdivé údaje o poskytované sociální služb� dle pokyn� Zadavatel�; 

g) uchovávat po dobu deseti let od skon�ení doby Pov��ení dle �lánku 7.1., respektive �l. 7.2. veškeré 
dokumenty a ú�etní záznamy nezbytné k ur�ení toho, zda byla p�ijatá finan�ní podpora z ve�ejných 
zdroj� slu�itelná s podmínkami Rozhodnutí Komise. 

3.2. Poskytovatel je povinen Jiho�eskému kraji písemn� nahlásit jakékoliv zm�ny názvu a adresy za�ízení 
poskytování sociální služby uvedené p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, které nemají vliv na ostatní specifika dané 
sociální služby uvedené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, zejména pak na územní p�sobnost, kapacitu sociální 
služby a další parametry sociální služby. Zm�nu je Poskytovatel povinen nahlásit do 10 kalendá�ních dn�
ode dne vzniku �i nabytí ú�innosti této zm�ny. V tomto p�ípad� není nutné uzavírat dodatek k Pov��ení. 

3.3. Poskytovatel je povinen Jiho�eskému kraji p�edem písemn� nahlásit všechny zm�ny údaj�, které mají 
vliv na ostatní specifika dané sociální služby uvedené v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, zejména pak na územní 
p�sobnost, kapacitu sociální služby a další parametry sociální služby. V p�ípad� akceptace t�chto zm�n 
Jiho�eským krajem bude k Pov��ení uzav�en dodatek. 

4. Sou�innost Poskytovatele p�i provád�ní monitoringu a výkonu kontrol 

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit maximální sou�innost s oprávn�nými osobami  
p�i provád�ní monitoringu a p�i výkonu kontrol jeho �innosti související se zajiš�ováním dostupnosti 
poskytování sociální služby dle podmínek jednotlivých Zadavatel�. 

4.2. Poskytovatel je povinen zejména: 

a) pr�b�žn� vytvá�et základní podmínky k provád�ní monitoringu a kontrol; 

b) v pr�b�hu kontrol zajistit p�ítomnost resp. dostupnost osob oprávn�ných �init jeho jménem právní 
jednání (statutární orgán, vedoucí pracovníci), jakož i p�íslušných odborných pracovník� na úseku 
kontrolované �innosti Poskytovatele; 
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c) poskytovat kontrolním pracovník�m veškeré požadované doklady související s p�íslušnou 
kontrolou; 

d) neprodlen� resp. ve stanovené lh�t� odstra�ovat nedostatky zjišt�né v pr�b�hu provád�ní 
monitoringu �i výkonu kontrol. 

5. Finan�ní zajišt�ní sociální služby 

5.1. Podle ZSS je financování sociálních služeb koncipováno jako vícezdrojové.  
Pro ú�ely tohoto Pov��ení d�líme financování sociální služby na financování z ve�ejných zdroj� (p�edevším 
podpory z fond� Evropské unie, ze státního rozpo�tu, od kraje a od obcí) a ze zdroj� z vlastní �innosti 
(úhrady od uživatel� služby, úhrady zdravotních pojiš�oven, zisk z vedlejší hospodá�ské �innosti, rezervní 
fondy Poskytovatele a další podpory z jiných neve�ejných zdroj�). 

5.2. Nedílnou sou�ástí systému financování sociální služby je, krom� dotace poskytnuté Poskytovateli 
v souladu s § 101a ZSS, také dotace poskytnutá v souladu s § 105 ZSS, p�ípadn� finan�ní prost�edky 
získané z fond� Evropské unie, jakož i finan�ní prost�edky z dalších zdroj�, které jsou p�edm�tem 
samostatných smluv uzav�ených s p�íslušnými subjekty (stát, kraj, obec, dárci apod.) na  podporu sociální 
služby v rozsahu dle tohoto Pov��ení (dále též jen „Smlouvy“). Konkrétní podmínky financování sociální 
služby budou up�esn�ny v jednotlivých Smlouvách. 

5.3. Financování sociální služby z ve�ejných zdroj� se v souladu s tímto Pov��ením d�je ve form� tzv. 
vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby (dále jen „vyrovnávací platba“), upravené p�ímo použitelnými 
p�edpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím Komise, p�ípadn� Na�ízením Komise (EU) �. 360/2012 o 
použití �lánk� 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnik�m 
poskytujícím služby obecného hospodá�ského zájmu. 

5.4. Za ú�elem zajišt�ní dodržení podmínek Pov��ení a zamezení nadm�rnému financování sociální 
služby je Poskytovatel povinen t�ikrát za rok oznámit Kraji aktuální výši finan�ní podpory získanou 
z ve�ejných zdroj�, kterou obdržel za ú�elem financování sociální služby v rozsahu vymezeném v p�íloze �. 1 
tohoto Pov��ení. Toto oznámení provádí Poskytovatel prost�ednictvím formulá�e P�ehled získaných 

finan�ních podpor dostupného na webových stránkách Kraje v sekci St�edn�dobý plán rozvoje sociálních 
služeb Jiho�eského kraje, a to vždy do 10 kalendá�ních dn� od termín� 30. 6., 30. 9. a 31. 12. daného 
kalendá�ního roku. Vypln�ný formulá� (tabulka v excelu) bude Kraji zaslán e-mailem a zárove� poštou v 
listinné podob� s podpisem odpov�dné osoby. K formulá�i se nep�ikládají žadné další dokumenty (smlouvy 
apod.). Získáním finan�ní podpory se rozumí: 

a) p�ijetí usnesení p�íslušného orgánu územn� samosprávného celku nebo jiného právního subjektu o 
poskytnutí finan�ní podpory Poskytovateli, nebo 

b) p�ijetí písemného rozhodnutí o poskytnutí finan�ní podpory, nebo 
c) uzav�ení p�íslušné smlouvy. 

5.5. V p�ípad�, že nebude zajišt�no financování služby v rozsahu stanoveném v �lánku 3. odst. 3.1 písm. 
a) tohoto Pov��ení, m�že Poskytovatel písemn� požádat Kraj o úpravu rozsahu sociální služby stanoveného 
v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, která by byla následn� provedená formou písemného dodatku k tomuto 
Pov��ení. 

  

6. Vyrovnávací platba 

6.1. Vyrovnávací platba je Poskytovateli stanovena jako celková výše prost�edk�  
z ve�ejných zdroj�, kterou pot�ebuje k zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby (dokrytí obvyklých 
provozních náklad�) v rozsahu dle tohoto Pov��ení vedle obvyklých výnos� (zdroj�) z vlastní �innosti. 

6.2. Z ve�ejných zdroj�, které jsou sou�ástí vyrovnávací platby, lze hradit i náklady  
na vzd�lávání pracovník� dle § 111 odst. 1 ZSS, a to v maximálním rozsahu 60 hodin za kalendá�ní rok.  
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Z finan�ních prost�edk� poskytnutých v souladu s § 101a ZSS, p�ípadn� finan�ních prost�edk� získaných 
v rámci projektu „Podpora sociálních služeb v Jiho�eském kraji IV“ lze financovat vzd�lávání v rozsahu do 24 
hodin za kalendá�ní rok. Vzd�lávání nad tento rámec (max. však do 60 hodin) závisí na podmínkách 
ostatních Zadavatel� �i dota�ních titul�. 

6.3. Vyrovnávací platba je pro sociální službu kalkulována jako rozdíl optimálních (obvyklých) náklad� a 
optimálních (obvyklých) výnos� z vlastní �innosti Poskytovatele.  

6.4. P�i výpo�tu optimálních náklad� a optimálních výnos� z vlastní �innosti se vychází ze skute�ných 
náklad� a výnos� v posledním uzav�eném kalendá�ním roce u sociálních služeb za�azených do Sít� J�K, a 
to dle jednotlivých druh� sociálních služeb. Z t�chto údaj� se ur�í mediány náklad� a výnos� p�ipadající na 
jednotku kapacity a provede se jejich meziro�ní valorizace. Valorizovanými mediány náklad� a výnos� se 
vynásobí kapacita sociální služby stanovená v p�íloze �. 1 Pov��ení a rozdíl t�chto násobk� odpovídá výši 
vyrovnávací platby. Dotace MPSV, Kraje, obcí a jiné ve�ejné zdroje jsou sou�ástí krytí vyrovnávací platby a v 
rámci kalkulace se zapo�ítávají do jejího celkového objemu.  

6.5. Vyrovnávací platba je propo�tena na jednotku kapacity sociální služby, která byla vymezena v tomto 
Pov��ení. V p�ípad�, že jednotka kapacity sociální služby bude nižší, Kraj provede korekci vyrovnávací 
platby podle skute�né kapacity sociální služby. 

6.6. V rámci kalkulace vyrovnávací platby a její korekce v pr�b�hu roku lze zohlednit, pokud skute�né 
výnosy z vlastní �innosti neodpovídají stanoveným optimálním výnos�m z vlastní �innosti; jde zpravidla o 
tzv. objektivn� nižší výnosy, nap�. z d�vodu: 

a) poskytování pobytových služeb nezaopat�eným d�tem dle § 74 ZSS; 

b) ustanovení § 75 odst. 2 ZSS, kdy je u pe�ovatelských služeb odpušt�na úhrada definovaným 
cílovým skupinám, apod. 

6.7. Mimo p�ípad� uvedených v p�edchozím odstavci je Kraj oprávn�n provád�t korekce vyrovnávací 
platby: 

a) s cílem podpo�it realizaci priorit uvedených v SPRSS nebo v Ak�ním plánu; 

b) pokud existují významná specifika p�i poskytování ur�ité sociální služby v rámci daného druhu 
sociální služby; 

c) v p�ípadech hodných zvláštního z�etele (nap�. když je nár�st náklad� sociální služby vyvolaný 
legislativními zm�nami nebo usnesením vlády nebo významn�jší zm�nou regulovaných cen 
energií, v p�ípadech odstra�ování následk� havárii nebo jejich p�edcházení, apod.). 

V t�chto p�ípadech m�že být vyrovnávací platba stanovena Krajem individuáln�,  
a to na základ� p�edpokládaných náklad� a výnos� pro každou jednotlivou sociální službu. 

6.8. Za nadm�rné vyrovnání se považuje: 

a) nezajistí-li Poskytovatel rozsah sociální služby stanovený v p�íloze �. 1 tohoto Pov��ení, na který již 
obdržel finan�ní podporu z ve�ejných zdroj�; 

b) je – li výnos Poskytovatele z ve�ejných zdroj� v daném roce vyšší než stanovená výše vyrovnávací 
platby. 

6.9. P�ezkoumávání, zda nebyla p�ekro�ena maximální výše vyrovnávací platby,  
je realizováno na základ� oznámení o získání ve�ejných zdroj� zasílaných Poskytovatelem Kraji dle �lánku 
5.4 tohoto Pov��ení a dále p�i provád�ných kontrolách ú�etní evidence p�ímo u Poskytovatele v souladu 
s tímto Pov��ením a v souladu s podmínkami jednotlivých Smluv uzav�ených mezi Krajem a 
Poskytovatelem. 

6.10. Opat�ení k zamezení a vrácení nadm�rné vyrovnávací platby jsou následující: 

a) Finan�ní vypo�ádání získaných podpor z ve�ejných zdroj� v rámci vyrovnávací platby se bude �ídit 
podmínkami jednotlivých Smluv. 
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b) Pokud Poskytovatel obdrží nadm�rné vyrovnání, je povinen je vrátit, pokud toto uzav�ený smluvní 
vztah se Zadavatelem neupravuje jinak. Finan�ní prost�edky je povinen vrátit v termínu a na �íslo 
ú�tu uvedené ve výzv� Kraje, která bude neprodlen� po zjišt�ní zaslána Poskytovateli. 

7. Doba Pov��ení, vy�azení ze Sít� J�K 

7.1. Pov��ení je Poskytovateli ve vztahu k sociální služb� specifikované v p�íloze �. 1X – 1Y Pov��ení 
vydáváno na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a podmínkou jeho ú�innosti je za�azení dané sociální 
služby do Sít� J�K po celou dobu trvání Pov��ení. 

7.2. Pov��ení pro služby financované prost�ednictvím projektu „Podpora sociálních služeb v Jiho�eském 
kraji IV“ je ve vztahu k sociální služb� specifikované v p�íloze �. 1X – 1Y Pov��ení vydáno na období  
od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018 a podmínkou jeho ú�innosti je za�azení dané sociální služby do Sít� J�K po 
celou dobu trvání Pov��ení, jakož i možnosti Jiho�eského kraje financovat po tuto dobu vybranou sociální 
službu z Projektu.  

7.3. V p�ípad�, že Poskytovatel nebude plnit �ádn� povinnosti uvedené v tomto Pov��ení a nezjedná 
dostate�nou nápravu ani v p�im��ené lh�t� stanovené ze strany Kraje, m�že být Poskytovatel ze Sít� J�K 
vy�azen a platnost Pov��ení ze strany Kraje ukon�ena i p�ed uplynutím stanovené doby Pov��ení. 

7.4. V p�ípad� ukon�ení poskytování jednotlivé sociální služby na základ� pravomocného rozhodnutí o 
zrušení registrace sociální služby pozbývá platnosti p�íslušná �ást p�ílohy �. 1 tohoto Pov��ení. V p�ípad�
zrušení registrace všech sociálních služeb Poskytovatele pozbývá platnosti celé Pov��ení, a to ke dni právní 
moci rozhodnutí.

8. Výkon ve�ejné služby 

8.1. Toto Pov��ení spole�n� se Smlouvami p�edstavuje spole�ný akt, jímž je Poskytovatel pov��en 
poskytováním služby obecného hospodá�ského zájmu ve smyslu �lánku 4 Rozhodnutí Komise. 

9. P�istoupení k Pov��ení ze strany ostatních zadavatel�

9.1. Vzhledem k tomu, že financování sociální služby je �ešeno jako vícezdrojové, podílí se na celkové 
vyrovnávací platb� více Zadavatel� formou plateb na základ� r�zných právních titul� (ve�ejnoprávní smlouva 
o poskytnutí dotace podle zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�t�, p�ísp�vek 
poskytnutý z�izovatelem p�ísp�vkové organizace, smlouva o zajišt�ní služeb na základ� ve�ejné zakázky 
apod.). 

9.2. V souladu s �lánkem 4 Rozhodnutí Komise p�edstavuje toto Pov��ení jednotný akt, k n�muž ostatní 
Zadavatelé p�istoupí formou deklarace obsažené v p�íslušném právním titulu (smlouv�, usnesení orgánu 
Zadavatele o p�iznání finan�ní podpory apod.), na základ� n�hož se budou spolupodílet na financování 
sociální služby v rozsahu dle tohoto Pov��ení a jejich podpora bude sou�ástí vyrovnávací platby1. 

�
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1 Nap�. textem „Obec ……………. touto smlouvou p�istupuje k vydanému Pov��ení Jiho�eského kraje k poskytování 
služby obecného hospodá�ského zájmu, konrétn� k zajišt�ní dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu 
základních �inností, �. OSVZ/…./20XX, a to v �ásti dle p�ílohy �.1 (uvést A nebo B nebo C … dle druhu soc. služby a 
tento druh sociální služby uvést v závorce) s tím, že finan�ní podpora (dotace) poskytnutá na základ� této smlouvy tvo�í 
nedílnou sou�ást stanovené vyrovnávací platby a je v souladu s Rozhodnutím Komise o použití �l. 106 odst. 2 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na státní podporu ve form� vyrovnávací platby za závazek ve�ejné služby ud�lené ur�itým 
podnik�m pov��eným poskytováním služeb obecného hospodá�ského zájmu (2012/21/EU).“ 
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10. Prohlášení Poskytovatele 

10.1. Poskytovatel prohlašuje, že pln� porozum�l ú�elu a obsahu Pov��ení a že mu není známa žádná 
okolnost, která by bránila v jeho �ádném pln�ní povinností v souvislosti se za�azením do Sít� J�K. 

10.2. Poskytovatel dále prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že si je v�dom následk� vzniklých 
uvedením nepravdivých nebo neúplných údaj� v oznámení dle �lánku 5.4 tohoto Pov��ení, které by vedly 
Kraj k mylnému záv�ru, že stanovená výše vyrovnávací platby u sociální služby nebyla p�ekro�ena a je si 
v�dom d�sledk� p�ípadného porušení rozpo�tové kázn� podle zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových 
pravidlech územních rozpo�t�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

10.3. Na d�kaz výše uvedeného Poskytovatel akceptuje toto Pov��ení. 

V �eských Bud�jovicích dne …………………20XX 

Za Kraj: 

………………………………………. 

Za Poskytovatele (statutární zástupce): 

…………………………………………       

P�ílohy: 

1. Specifikace sociální služby
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P�íloha �. 1

Specifikace sociální služby: 

Druh sociální služby: 

Název a adresa za�ízení: 

Identifikátor:  

Územní p�sobnost (p�evažující):  

Forma poskytování služby:  

Cílová skupina (p�evažující): 

Kapacita sociální služby: 

- po�et l�žek:  

- max. po�et p�epo�tených úvazk�
odborných pracovník� (pracovník�
v p�ímé pé�i) ve služb�: 

Další parametry sociální služby: 

- po�et klient�/den:  

- po�et kontakt�/m�síc2:  

- po�et hodin dostupnosti 
ambulantní formy/týden: 

- po�et hodin dostupnosti terénní 
formy/týden: 

- po�et intervencí/m�síc 3: 

���������������������������������������� �������������������

2  Po�et kontakt� = kontakt je poskytnutí sociální služby dle ZSS jednomu konkrétnímu uživateli v jeden den, bez ohledu 
na délku a druh intervence. Pozn.: o realizovaných kontaktech je vedena dokumentace, ze které bude patrné, komu, kde 
a kdy byla sociální služba poskytnuta. 
3 Po�et intervencí = intervence je poskytnutí sociální služby dle ZSS jedné rodin� s dít�tem v jeden den v rozsahu 30 

minut a více. Trvání intervence je nutno p�epo�ítat na jednotky, kdy 1 jednotka = 30 min. Intervence m�že mít podobu 
osobního rozhovoru, telefonického rozhovoru, elektronické, p�íp. písemné korespondence.
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Příloha č. 2a Pravidel 
 

 

Čestné prohlášení k žádosti v rámci aktualizace sítě 
sociálních služeb v Jihočeském kraji 

 

 

Osoba odpovědná za vyplnění žádosti:………………………………………. 
 

tímto čestně prohlašuje, že 

 
 

· v žádosti, jejíž je toto prohlášení nedílnou přílohou, byly uvedeny přesné, 

pravdivé a úplné údaje, 

· žadatel nemá v době podání žádosti závazky po lhůtě splatnosti 

k Jihočeskému kraji ani jiným veřejnoprávním institucím, 

· žadatel není v konkurzu nebo likvidaci, nemá své záležitosti spravovány 

prostřednictvím soudů, nevstoupil do jednání o uspořádání dluhů se svými 

věřiteli, nepozastavil své činnosti a není v nějaké analogické situaci vznikající 

z podobného postupu stanoveného celostátní legislativou nebo směrnicemi, 

· žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata 

souvisí s předmětem podnikání žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský 

nebo trestný čin proti majetku, 

· žadatel nemá splatný nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 

zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení 

a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo jakékoli daňové nedoplatky 

v daňové evidenci. 

 
 
Pokud by uvedené informace byly shledány jako nepravdivé, bude žádost vyřazena 

a nebude dále posuzována. 

 
 
V ..................................... dne .................... 
 
 
............................................. 
podpis statutárního zástupce 
 
 
 
 



Příloha č. 3 Pravidel 
 

 

Vyjád ření obce/ORP k pot řebnosti sociální služby 
 
Vyplní poskytovatel sociální služby  
          
Název sociální služby   

Poskytovatel sociální služby  
(název, adresa sídla, adresa 
poskytování sociální služby) 
 

 

Druh sociální služby dle zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, (§, forma poskytování 
– ambulantní, terénní, pobytová) 
 

 

Cílová skupina  a 
předpokládaný po čet uživatel ů, 
kterým bude sociální služba 
poskytována (senioři, osoby se 
zdravotním postižením, děti a 
mládež, osoby v akutně 
nepříznivé sociální situaci, osoby 
ohrožené drogou nebo na 
drogách závislé)  
 

 

Plánované provozní náklady na 
zajišt ění základních činností 
sociální služby (v K č/rok) 
 

 

Soulad s  komunitním plánem 
sociálních služeb (číslo a název 
opatření/priority, č. strany 
dokumentu) 

 

Název dokumentu komunitního 
plánu, jeho období, kdy a kým 
byl dokument schválen  

 

 
Vyplní zástupce obce 
 
Zájem o službu je doložen  
např. průzkumem poptávky apod. 

 

Služba je pot řebná 
z následujících d ůvodů 

 

Potřebná kapacita sociální 
služby 

 

Služba není pot řebná 
z následujících d ůvodů 

 



 

 

Dosavadní zkušenosti  
s poskytovatelem sociální 
služby  

 

Plánovaná finan ční podpora 
sociální služby v rozsahu 
základních činností formou 
přistoupení obce k 
vyrovnávací platb ě 
(v Kč/rok) 

 

Jiná forma podpory ze s trany 
obce 

 

 
 
Tímto vyjádřením potvrzujeme, že podporujeme / nepodporujeme 1 poskytování 
sociální služby. 
 
Informace za obec vyplnil/a: 
 
Obec/obecní ú řad  
Titul, jméno, 
příjmení 

 

Funkce   
E-mail   
Telefon   
Datum vypln ění  
 
 
Statutární zástupce obce: …………………………………………………………………… 
 
 

…………………………………………………………………… 
           Razítko a podpis statutárního zástupce obce 
 

                                                 
1 Nehodící se škrtněte 


