POVĚŘENÍ LIBERECKÉHO KRAJE
K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB V OBECNÉM HOSPODÁŘSKÉM ZÁJMU
č. POV/076/2021
(dále jen „Pověření“)
Liberecký kraj
Sídlo: U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01
IČO: 70891508
DIČ: CZ70891508
Zastoupený: Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Pavlem Svobodou, náměstkem
hejtmana, řízení resortu sociálních věcí
dále jen „kraj“
pověřuje
Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace
Sídlo: U Sila 321, Liberec XXX-Vratislavice nad Nisou, 463 11 Liberec 30
IČO : 71220038
DIČ: CZ71220038
Zastoupený: Mgr. Evou Stehlíkovou MBA, statutárním zástupcem
dále jen „poskytovatel“
jako oprávněného poskytovatele vedeného v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č.
108/2006Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen“ZSS“)

zajištěním dostupnosti poskytování sociální/ch služby/služeb uvedených v příloze č. 1 Pověření
zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje za podmínek dále stanových
v tomto Pověření.

Článek I
Obecná ustanovení
1. Pověření vydává Liberecký kraj v souladu s článkem 4 Rozhodnutí Komise (č. 2012/21/EU) 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, které bylo publikováno v Úředním věstníku
EU dne 11. 1. 2012 (dále jen „rozhodnutí Komise“).
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2. Pověření je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2021
– 2023 včetně příloh, jehož nedílnou součástí je Základní sít sociálních služeb Libereckého kraje
v aktuálním znění.
3. Toto Pověření společně se smlouvami o poskytnutí finanční podpory představuje společný právní
akt, jímž je poskytovatel služby pověřen k poskytování služby/služeb obecného hospodářského
zájmu ve smyslu rozhodnutí SGEI.
Článek II.
Předmět a účel Pověření
1. Podle ustanovení § 95 zákona o sociálních službách zajišťuje kraj dostupnost poskytování
sociálních služeb na svém území v souladu se Střednědobým 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.
2. Pověření vymezuje rozsah služeb poskytovaných dle ZSS, délku jejich poskytování a podmínky
pro poskytnutí vyrovnávací platby.
3. Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, kterou služba
potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování služby (dokrytí svých provozních potřeb) vedle
prostředků, které získá vlastní činností. Finanční podporu může poskytnout zcela nebo částečně
kraj ze svého rozpočtu za podmínek uvedených v článku IV. tohoto Pověření.
4. Neinvestiční příspěvek je účelově a výhradně vázán na provoz základních činností poskytovatele.
5. Pověření samo o sobě nezakládá právní nárok poskytovatele na veřejné financování zajištění
dostupnosti poskytování služby; představuje však závazek kraje zajišťovat dostupnost poskytování
služby v kraji, a to po dobu platnosti tohoto Pověření.
6. Kraj aktualizuje a vyhodnocuje nutnost změn v rámci Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje v závislosti na vývoji potřeb, rozsahu, obsahu a způsobu poskytování sociálních služeb
osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se v průběhu doby trvání Pověření mohou
měnit některé podmínky poskytování sociální služby, zejména její rozsah, popis činností v rámci
služby s konkrétním číslem registrace, časová dostupnost a požadovaná kapacita.
Článek III.
Pověření a povinnosti poskytovatele
1. Poskytovatel se pověřuje k poskytování služeb v rozsahu vyplývajícího ze ZSS, prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zejména s územní působností a kapacitami
definovanými v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje pro příslušný kalendářní rok.
2. Rozsah činností poskytovaných v rámci základních činnosti je u všech sociálních služeb povinný
podle vyhlášky č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Fakultativní činnost dle § 35 odst. 4 ZSS vykonávaná poskytovatelem není službou obecného
hospodářského zájmu a nebude finančně kompenzována ve smyslu tohoto Pověření. Zisk
z doplňkové činnosti může poskytovatel použít ve prospěch svých základních činností.
4. Poskytovatel poskytuje služby na území Libereckého kraje.
5. Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:
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a) zajistit rozsah sociální služby definovaný ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje, případně v Akčním plánu na příslušný kalendářní rok, za předpokladu
zajištění finančních prostředků, které jsou součástí vyrovnávací platby z veřejných zdrojů (kraj,
obce, strukturální fondy Evropské unie) ve výši alespoň 60 % vypočtené vyrovnávací platby,
za předpokladu potřebnosti dané sociální služby vydefinované jednotlivými obcemi
Libereckého kraje,
b) vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické
a personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti stanovené právními předpisy,
příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšími právními akty či jednáními,
c) zpracovat cíle sociální služby směřující k řešení nepříznivé sociální situace nebo zmírnění
důsledků nepříznivé sociální situace uživatelů a definovat měřitelné ukazatele výsledků sociální
služby,
d) zpracovat garantovanou a srozumitelnou nabídku sociální služby jako závazek veřejné služby,
e) provádět a dokumentovat:
− postup jednání se zájemcem o sociální službu obsahující popis jeho nepříznivé sociální
situace, průběh jednání a závěry jednání, vč. popisu řešení této situace,
− plánovat a dokumentovat proces individuálního plánování dle ZSS,
f) informovat zadavatele sociálních služeb (subjekty poskytující finanční podporu z veřejných
zdrojů) o zásadních překážkách bránících řešení nepříznivé sociální situace uživatelů
a zájemců o sociální službu (nedostupnost přiměřené a vhodné podpory),
g) vykazovat údaje o poskytované sociální službě dle pokynů zadavatelů sociálních služeb a dle
platných metodik zadavatelů sociálních služeb,
h) podávat podklady ke změnám, hlásit finanční prostředky získané na zajištění sociální služby
a hlásit další ukazatele o poskytování a vytížení sociální služby dle pokynů zadavatelů
sociálních služeb,
i) informovat kraj neprodleně o skutečnostech, které mohou mít vliv ve svém důsledku na plnění
povinnosti poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se zařazením sociální služby do
krajské Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje na příslušný rok,
j) u pobytových služeb sociální péče zaznamenávat v systému KISSOS, v sekci pro sociální
pracovníky (modul „Sdílení žadatelů“) potřebné identifikační údaje žadatele za účelem
odhalení duplicit při podávání žádostí do pobytových zařízení na území Libereckého kraje.

Článek IV.
Podmínky poskytnutí vyrovnávací platby
1. Financování sociální služby v souladu s tímto Pověřením je uskutečňováno na bázi tzv. vyrovnávací
platby, upravené přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím Komise.
2. Vyrovnávací platba za službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a optimálních výnosů
z činnosti Pověřovaného (tj. úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů, úhrady
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zdravotních pojišťoven, případně další příjmy spojené s poskytováním sociálních služeb mimo
veřejné rozpočty). V celkové kalkulaci optimálních nákladů se mohou zohlednit odpisy a náklady
na užívací práva nemovitostí.
3. Vyrovnávací platba je propočtena na rozsah služby (kapacity), jak byla vymezena v krajské
Základní síti.
4. Pokud je služba spojena s úhradami od uživatelů, jsou jako optimální výnosy pro účely kalkulace
vyrovnávací platby stanoveny optimální příjmy z úhrad od uživatelů sociálních služeb za podmínek
stanovených v § 71 až § 76 ZSS; dle druhu služby jsou kapacity určeny buď lůžky a/nebo objemem
disponibilního pracovního fondu pro přímou práci.
5. V rámci kalkulace vyrovnávací platby a jejího vyhodnocování lze zohlednit, pokud skutečné příjmy
služby neodpovídají stanoveným optimálním výnosům, tj. jde zpravidla o tzv. objektivně nižší
příjmy, které nebylo možno vybrat, s ohledem na:
− ustanovení § 73 odst. 3 ZSS (min. zůstatek v % z příjmu klienta v pobytových zařízeních),
− dočasného nevytížení kapacity z důvodu neobvyklého výpadku služeb (např. úmrtí klientů),
hledání vhodného klienta v pobytových službách,
− poskytování pobytových služeb nezaopatřeným dětem dle § 74 ZSS,
− ustanovení § 75 odst. 2 ZSS, kdy je u pečovatelských služeb odpuštěna úhrada definovaným
cílovým skupinám,
− příjmovou situaci klienta: opatření při stanovení úhrad v souladu se zajištěním cenové
dostupnosti služby a motivace klientů k aktivitám vedoucím k sociálnímu začleňování.
6. Zvláštnímu posouzení podléhají výnosy ze zajištění zdravotní péče dle § 36 ZSS.
7. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby k výše dotčeným službám je uveden v článku IV. odst. 14
tohoto Pověření.
8. Kraj může vypočtenou vyrovnávací platbu navýšit s ohledem na priority financování sociálních
služeb vyhlášené v rámci dotačního řízení s přihlédnutím k prioritám uvedeným ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje.
9.

Výše poskytnuté finanční podpory z veřejných zdrojů, která je součástí vyrovnávací platby, se vždy
určuje výší disponibilních prostředků z veřejných rozpočtů na příslušný kalendářní rok a je dána
kalkulací výše vyrovnávací platby dle výpočtového vzorce.

10. Poskytovatel vede v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky oddělené účtování o základních činnostech a o hospodářské (doplňkové) činnosti, tak aby
v každém okamžiku trvání Pověření bylo zřejmé, že vyrovnávací platba ve formě finanční podpory
byla určena pouze a výhradně na základní činnosti a tedy na službu obecného hospodářského zájmu
(dle platného účtového rozvrhu organizace).
11. Nedílnou součástí financování sociálních služeb na principu vyrovnávací platby je prokázání
dostatečného kofinancování služeb poskytovatele.
12. Za účelem zajištění dodržení podmínek Pověření a zamezení nadměrného financování je
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poskytovatel povinen informovat kraj o všech finančních prostředcích, které obdržel od třetích osob
za účelem nebo v souvislosti s financováním základních činností služby nad rámec vyrovnávací
platby.
13. Ukazatele pro kalkulaci výše vyrovnávací platby:
a) Kalkulace vyrovnávací platby s náklady a výnosy vychází z uzavřeného účetního období
předchozích let, doplněné o předpokládané náklady na realizaci základních činností pro
další rozpočtové období s tím, že výše finanční podpory nesmí přesáhnout rozsah
nezbytný k pokrytí čistých nákladů vynaložených pro plnění závazků veřejné služby.
Při kalkulaci je zachován systém vícezdrojového financování sociálních služeb při existenci
různých měr podpory z dalších zdrojů.
b) Poskytovatel je povinen v průběhu kalendářního roku hlásit kraji veškeré příjmy na zajištění
veřejné služby, které obdržel v průběhu rozpočtového roku na základě právního jednání –
smlouvy, jedná se zvláště o příjmy z veřejných zdrojů.
c) Poskytovatel je povinen předložit kraji Závěrečnou zprávu o poskytování sociální služby, která
obsahuje přehledy plnění závazku veřejné služby vztahující se k podpořené službě a
podpořenému rozpočtovému roku, přičemž poskytovatel je povinen zajistit maximální
součinnost s oprávněnými osobami při provádění monitoringu a při výkonu kontrol jeho
činnosti související s poskytováním sociální služby. Požadavky na poskytovatele při
monitoringu a kontrole sociální služby se řídí platnými metodikami a legislativou.
d) Poskytovatel je povinen vykazovat indikátory/data dle platné metodiky kraje pro příslušné
období prostřednictvím krajského informačního systému sociálních služeb.
e) Jestliže Poskytovatel obdrží vyrovnávací platbu, která převyšuje stanovenou částku vypočtené
vyrovnávací platby, musí nadměrně vyplacenou částku vrátit na účet poskytovatele finanční
podpory s variabilním symbolem, který je shodný s registračním číslem sociální služby.
Zadavatelé mohou v dílčích smlouvách stanovit pravidla pro korekci nadměrné vyrovnávací
platby odchylně v závislosti na zdrojích, z nichž je vyrovnávací platba vyplácena.
f) Kraj si vyhrazuje právo korigovat výši celkové optimální vyrovnávací platby ke korekci
historických rozdílů mezi skutečnou a vypočtenou vyrovnávací platbou vždy max.
o 30 % za kalendářní rok na kapacitu zařazenou v Základní síti sociálních služeb LK.
14. Výše vyrovnávací platby na sociální službu je vypočítávána jako rozdíl optimálních nákladů a
optimálních výnosů z činnosti Pověřovaného. Výše vyrovnávací platby pro jednotlivé sociální
služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje je dostupná v krajském
informačním systému sociálních služeb a je součástí přílohy č. 1 Pověření.
15. Za nadměrné vyrovnání se považuje:
a) Nezajistí-li poskytnutí sociální služby stanovené v příloze č. 1. Pověření v rozsahu 90 %.
b) Jsou-li skutečné výnosy služby vyšší než výnosy služby stanovené v tomto Pověření za
předpokladu, že Poskytovatel nezajistil vyšší rozsah poskytované služby.

strana 5 (celkem 8)

16. Ochrana osobních údajů
a) Pokud bude pověřený poskytovatel zadávat do krajského informačního systému sociálních
služeb (dále jen „KISSOS“) data, která jsou osobními údaji ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.,
o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“) a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen „GDPR“), vystupuje
pověřený poskytovatel v pozici zpracovatele, který zpracovává osobní údaje pro Liberecký kraj
coby správce.
b) Předmětem zpracování podle tohoto odstavce jsou osobní údaje klientů pověřovaného
poskytovatele zadávané do KISSOS, které jsou zpracovávány za účelem zjištění statistických
dat – zjišťování potřebnosti (dostatečné kapacity sociálních služeb), efektivnosti sociálních
služeb (odstranění duplicit) a tím k efektivnímu plánování ZSLK (dle § 93-95 ZSS). Povaha
zpracování osobních údajů je jejich shromáždění, zaznamenání a uložení v KISSOS. Osobní
údaje subjektů údajů budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, rok a místo narození,
sociální služba, jejímž je subjekt údajů uživatelem/zájemcem o službu, případně období využití
konkrétní sociální služby, místo pobytu v době podání žádosti o sociální službu a řešené
Potřeby. Nejedná se o zvláštní kategorie osobních údajů.
c) Zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce bude probíhat po dobu poskytování služeb
podle čl. VI. odst. 3 tohoto Pověření. Povinnosti poskytovatele týkající se ochrany osobních
údajů je povinen plnit po celou dobu poskytování služeb podle čl. VI. odst. 3 tohoto Pověření,
pokud z jejich povahy nevyplývá, že mají trvat i po jeho skončení (např. povinnost zajistit
mlčenlivost).
d) Při zpracovávání osobních údajů podle tohoto odstavce je pověřený poskytovatel povinen
zejména:
− zpracovávat osobní údaje podle tohoto odstavce pouze způsobem v něm vymezeným,
− v případě, že zákonnost zpracování nekryjí jiné podmínky podle čl. 6 GDPR, zajistit si
souhlas subjektů údajů se zpracováním jejich osobních údajů, který odpovídá požadavkům
čl. 7 GDPR
− zajistit, aby osoby, které budou z jeho Pověření zpracovávat osobní údaje podle tohoto
odstavce, se zavázaly k mlčenlivosti, pokud se na ně již nevztahuje zákonná povinnost
mlčenlivosti,
− přijmout dostatečná organizační opatření k minimalizaci rizika neoprávněného zpřístupnění
zpracovávaných osobních údajů nebo neoprávněný přístup k nim,
− být Libereckému kraji nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32
až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má pověřený
poskytovatel k dispozici; pověřený poskytovatel je zejména povinen Libereckému kraji
ohlásit případy porušení zabezpečení osobních údajů, ke kterému došlo v souvislosti s jeho
zpracováváním osobních údajů podle tohoto odstavce,
− poskytnout Libereckému kraji na požádání veškeré informace potřebné k doložení toho, že
byly splněny povinnosti stanovené v tomto odstavci, a umožnit kontroly na místě prováděné
Libereckým kraje nebo jiným auditorem, kterého Liberecký kraj pověří.
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e) Poskytovatel není oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce
žádného dalšího zpracovatele.
Článek V.
Způsob uvolňování finančních prostředků
1. Finanční prostředky jsou poskytovány
a v souladu s tímto Pověřením.

krajem

na

základě

veřejnoprávní

smlouvy

2. Kraj u poskytovatele provede kontrolu a monitoring v souladu s platnou legislativou. Předmětem
kontroly bude oprávněnost výše vyrovnávací platby a prokazatelnost rozdílu mezi uznatelnými
náklady a výnosy organizace, a to v souladu s článkem 6 odst. 1 rozhodnutí Komise.
Článek VI.
Závěrečná ustanovení
1. Poskytovatel je na základě tohoto Pověření zařazen mezi služby Základní sítě sociálních služeb
Libereckého kraje.
2. V případě, že poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do krajské sítě a se
zajištěním dostupnosti a efektivity poskytování služeb a nezjedná dostatečnou nápravu ani
v přiměřené lhůtě stanovené ze strany kraje, může být platnost Pověření ze strany kraje ukončena a
poskytovatel z krajské sítě vyřazen i před uplynutím stanovené doby v Pověření.
3. Poskytovatel je pověřen s účinností od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023.
4. Pověření bylo schváleno usnesením Rady Libereckého kraje č. 1220/20/RK, ze dne 28.07.2020.
Článek VII.
Prohlášení poskytovatele
1. Poskytovatel 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 Základní
sítě sociálních služeb Libereckého kraje.
2. Poskytovatel služby prohlašuje, že bude službu/služby realizovat na svou vlastní odpovědnost,
v požadované kvalitě a v souladu s právními předpisy a podmínkami Pověření. Na důkaz toho
poskytovatel služby/služeb přijímá Pověření a souhlasí se zařazením do Základní sítě sociálních
služeb Libereckého kraje za podmínek zde stanovených.
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Příloha č. 1
Výše vyrovnávací platby na sociální službu/y na kalendářní rok

č. registrace služby

3823721

druh služby

rozsah služby

Střednědobý
plán rozvoje
sociálních
§49 - Domovy služeb
pro seniory
Libereckého
kraje 20212023

vypočtené
náklady (Kč)

24.371.978

výnosy
služby (Kč)

vyrovnávac
í platba
celkem
(Kč)

Dostupnost
služby a její
rozsah dle
Základní sítě
LK

Střednědobý
plán rozvoje
sociálních
služeb
6.169.000 18.202.978
Libereckého
kraje 20212023
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