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Pověření výkonem služeb obecného 

hospodářského zájmu 
č. 22752019 

 
v souladu s Rozhodnutím komise 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 (2012/21/EU) 

 

 

I. 
Identifikace pověřovatele 

 
Plzeňský kraj 
Sídlo:  Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
K podpisu pověření oprávněn: Ing. Josef Bernard, hejtman 
IČO:  70890366 
DIČ: CZ70890366 
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Plzeň 
Číslo účtu:                                    94-24621311/0710 
 
na straně jedné jako pověřovatel k poskytování služeb obecného hospodářského 
zájmu 
/dále jen „Plzeňský kraj“/ 
 
 

II. 
Identifikace pověřeného 

 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Sídlo:   Šafaříkova 635/24, Vinohrady, 120 00  Praha 2 
Osoba oprávněná k podpisu pověření: Mgr. Aleš Kavalír 
           na základě plné moci ze dne 1. 6. 2016       
IČO:  25755277 
 
Zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl O, vložka 119. 
  
 
na straně druhé, jako pověřený výkonem služeb obecného hospodářského zájmu 
/dále jen „Poskytovatel“/ 
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III. 
Rozsah pověření  

 
1. Plzeňský kraj pověřuje v souladu s „Rozhodnutím Komise 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 (2012/21/EU)“ 

(dále jen Rozhodnutí 2012/21/EU), v souladu s Pravidly k vydávání pověření 

výkonem služeb obecného hospodářského zájmu v souvislosti s realizací projektů 

financovaných ze strukturálních fondů EU schválenými usnesením Zastupitelstva 

Plzeňského kraje č. 1016/19 ze dne 11. 2. 2019 a na základě ustanovení výzvy 

k předkládání žádostí o podporu vyhlášené v rámci Operačního programu 

Zaměstnanost „Podpora terénních a ambulantních služeb pro poskytování 

odborného poradenství, nízkoprahové služby“, číslo výzvy 

č. 328/03_16_047/CLLD_15_01_271, název projektu „Terénní program  

a poradenství na území MAS Pošumaví“ Poskytovatele sociální služby 

poskytováním služby obecného hospodářského zájmu (dále jen SOHZ), a to: 

 

1.1. Terénní programy v tomto rozsahu: 
 

1.1.1. Forma poskytování služby: terénní  
 

1.1.2. Identifikátor služby: 7714650 
 

1.1.3. Cílová skupina služby dle věku (věková kategorie)  
1.1.3.1.  osoby starší 15 let  
 

1.1.4. Cílová skupina služby  
1.1.4.1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 
1.1.4.2. imigranti a azylanti 
1.1.4.3. oběti domácího násilí 
1.1.4.4. oběti obchodu s lidmi 
1.1.4.5. oběti trestné činnosti 
1.1.4.6. osoby bez přístřeší 
1.1.4.7. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon 

ústavní péče 
1.1.4.8. osoby komerčně zneužívané 
1.1.4.9. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
1.1.4.10. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy 
1.1.4.11. pachatelé trestné činnosti 
1.1.4.12. etnické menšiny 
 

1.1.5. Územní působnost služby:  
  ORP Klatovy, ORP Sušice, ORP Domažlice a ORP Přeštice 

vymezené územím MAS Pošumaví 
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1.1.6. Kapacita služby: Okamžitá  
  Terénní forma – 2 klienti 

 

1.1.7. Personální zajištění služby:  
  Počet úvazků: 1,25  

 
 

1.2.  Odborné sociální poradenství v tomto rozsahu: 
 

1.2.1. Forma poskytování služby: ambulantní a terénní 
 
1.2.2. Identifikátor služby: 4116516 
 
1.2.3. Cílová skupina služby dle věku (věková kategorie)  

1.2.3.1.  osoby starší 15 let 
 

1.2.4. Cílová skupina služby  
1.2.4.1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy 
1.2.4.2. imigranti a azylanti 
1.2.4.3. oběti domácího násilí 
1.2.4.4. oběti trestné činnosti 
1.2.4.5. osoby bez přístřeší 
1.2.4.6. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon 

ústavní péče 
1.2.4.7. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách 
1.2.4.8. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy 
1.2.4.9. pachatelé trestné činnosti 
1.2.4.10. etnické menšiny 
 

1.2.5. Územní působnost služby:  
ORP Klatovy, ORP Sušice, ORP Domažlice a ORP Přeštice 
vymezené územím MAS Pošumaví 

   
1.2.6. Kapacita služby: Okamžitá  

  Terénní forma – 2 klienti 
  Ambulantní forma – 2 klienti 

 

1.2.7. Personální zajištění služby:  
  Počet úvazků: 0,75  

 

2. Plzeňský kraj pověřuje Poskytovatele poskytováním SOHZ, které jsou uvedeny 

v čl. III. odst. 1 tohoto pověření v rozsahu stanoveném základními činnostmi  

při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet  

a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 a 4 zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen základní 

činnosti sociálních služeb). 
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3. V rámci tohoto pověření zajistí Poskytovatel v souladu s § 111 odst. 1 a § 116  

odst. 9 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), sociálním pracovníkům  

a pracovníkům v sociálních službách další vzdělání v rozsahu 24 hodin  

za kalendářní rok a dále vzdělávání vedoucích pracovníků v rozsahu 24 hodin  

za kalendářní rok.  

 

4. Plzeňský kraj pověřuje Poskytovatele poskytováním výše uvedených SOHZ  

na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

 
5. Vydání pověření nezakládá nárok na poskytnutí finančních prostředků ze strany 

Plzeňského kraje. 

 
6. Uzavření tohoto pověření schválilo Zastupitelstvo Plzeňského kraje usnesením  

č. 1170/19 ze dne 10. 6. 2019. 
 
 

IV. 
Vyrovnávací platba 

 
1. Za poskytování SOHZ, kterými je Poskytovatel pověřen, bude stanovena 

v souladu s Rozhodnutím 2012/21/EU vyrovnávací platba. 
 
2. Výši vyrovnávací platby stanoví Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dále jen 

MPSV) jako poskytovatel vyrovnávací platby na základě Výzvy. 

 

3. Způsob stanovení vyrovnávací platby  

 

3.1. Výše vyrovnávací platby na poskytování dané sociální služby bude 
stanovena v souladu s článkem 5 Rozhodnutí č. 2012/21/EU. Výše 
vyrovnávací platby nepřesáhne rozsah nezbytný k pokrytí čistých nákladů 
vynaložených při plnění závazků veřejné služby. Do výše vyrovnávací platby 
poskytnuté Poskytovateli v rámci výzvy není možné zahrnout přiměřený zisk 

 
Výše vyrovnávací platby se vypočítává podle vzorce: 
Vyrovnávací platba = náklady sociální služby mínus výnosy sociální služby 

 
3.2. Náklady, k nimž se přihlíží, zahrnují veškeré náklady vzniklé při poskytování 

sociální služby, pokud tyto náklady souvisejí s poskytováním sociální služby  
v rozsahu jejích základních činností uvedených pro daný druh a formu 
sociální služby v zákoně o sociálních službách. Vypočítají se na základě 
obecně přijatých zásad analytického účetnictví takto: 

 
3.2.1. vykonává-li Poskytovatel pouze činnosti v rozsahu sociální služby, lze 

zohlednit jeho veškeré náklady, 
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3.2.2. vykonává-li Poskytovatel rovněž činnosti mimo rozsah příslušné 
sociální služby, lze zohlednit pouze náklady vztahující se  
k poskytování sociální služby, 

 

3.2.3. náklady připisované sociální službě mohou zahrnovat veškeré přímé 
náklady vynaložené při poskytování služby a odpovídající podíl 
nákladů společných sociální službě a jiným činnostem Poskytovatele, 

 
3.2.4. náklady (odpisy) spojené s investicemi mohou být zohledněny, pokud 

jsou nezbytné pro poskytování sociální služby. Přičemž v rámci výzvy 
není možné do vyrovnávací platby zahrnout náklady na pořízení 
investice.  

 

3.3. Výnosy, k nimž se přihlíží, zahrnují veškeré výnosy z poskytování sociální 
služby (úhrady od uživatelů sociálních služeb, samotné dotace MPSV, kraje, 
obcí a jiné veřejné zdroje, dotace v rámci projektů OPZ a jiných evropských 
fondů, příjmy z veřejných zakázek, popř. jiné příjmy nad rámec obvyklých 
výnosů). 

 
3.4. Za náklady nezbytné ke splnění závazku výkonu služby obecného 

hospodářského zájmu jsou považovány veškeré neinvestiční náklady 
související s poskytováním základních činností sociální služby uvedené  
v čl. III. tohoto pověření a to v rozsahu stanoveném základními činnostmi  
při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž 
výčet a charakteristiky jsou uvedeny v zákoně o sociálních službách. 

 

3.5. Vyrovnávací platba bude stanovena jako celková výše prostředků  
z veřejných rozpočtů (včetně prostředků z ESF) k zajištění dostupnosti 
poskytování sociální služby (dokrytí svých provozních potřeb) vedle příjmů 
plynoucích z realizace sociální služby vymezené v rozsahu pověření. 

 

3.6. Vyrovnávací platba za službu se stanoví jako rozdíl očekávaných 
(skutečných) nákladů a očekávaných (skutečných) výnosů z vlastní činnosti 
Poskytovatele (tj. úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů, 
případně další příjmy spojené s poskytováním sociálních služeb mimo 
veřejné rozpočty a prostředky ESF). 

 

3.7. Pokud je sociální služba spojena s úhradami od jejich uživatelů, stanoví  
se jako očekávané (obvyklé) výnosy pro účely výpočtu vyrovnávací platby 
očekávané (obvyklé) příjmy z úhrad od uživatelů sociálních služeb za 
podmínek stanovených v § 71 až § 76 zákona o sociálních službách,  
a ve vyhlášce č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 

 
3.8. V rámci stanovení vyrovnávací platby a jejího vyhodnocování lze zohlednit, 

pokud skutečné příjmy sociální služby neodpovídají očekávaným (obvyklým) 
výnosům. Jde zpravidla o tzv. objektivně nižší příjmy, které nebylo možno 
vybrat, s ohledem na: 
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3.8.1. příslušná ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, týkající se ustanovení ve věci úhrad nákladů  
za sociální služby, 

 
3.8.2. příjmovou situaci uživatele služby (opatření při stanovení úhrad  

v souladu se zajištěním cenové dostupnosti služby a motivace 
uživatelů k aktivitám vedoucím k sociálnímu začleňování). 

 
3.9. Samotné dotace MPSV, kraje, obcí a jiné veřejné zdroje, dotace v rámci 

projektů OPZ, příjmy z veřejných zakázek, popř. jiné příjmy nad rámec 
obvyklých výnosů, jsou součástí krytí vyrovnávací platby a v rámci stanovení 
vyrovnávací platby se započítávají do jejího celkového objemu 

 

 

V.  

Povinnosti Poskytovatele 

 
Poskytovatel, který obdrží vyrovnávací platbu na sociální službu  

v rámci projektu OPZ je povinen: 

 

1. Využít vyrovnávací platbu v souladu s pravidly účelnosti, hospodárnosti  

a efektivnosti při vynakládání veřejných prostředků a ke stanovenému účelu. 

 

2. Využít vyrovnávací platbu pouze na základní činnosti sociální služby,  

tj. v souladu s účelem schváleného projektu, jež je stanoven v rámci rozhodnutí  

o poskytnutí dotace. 

 

3. Zajistit rozsah (kapacitu) poskytované služby v souladu s vydaným Pověřením. 

 

4. Vést své příjmy a výdaje (výnosy a náklady) transparentně s jednoznačnou vazbou 

ke konkrétní sociální službě v projektu – identifikátoru služby (zejména účetní 

střediska, zakázky). Příjemce vyrovnávací platby (tj. poskytovatel sociální služby) 

má povinnost vést příjmy a výdaje (výnosy a náklady) spojené s poskytováním 

příslušné služby v účetnictví příjemce vyrovnávací platby (poskytovatele sociální 

služby) odděleně od příjmů a výdajů (výnosů a nákladů) spojených s jinými 

službami či činnostmi organizace. Povinnost odděleného účtování se vztahuje  

na veškeré položky související se sociální službou v rozsahu pověření a nikoli 

pouze na položky související s poskytnutou vyrovnávací platbou na příslušnou 

sociální službu. 

 

5. Neprodleně hlásit poskytovateli vyrovnávací platby (MPSV) veškeré příjmy, které 

obdržel mimo původní kalkulaci (stanovení) vyrovnávací platby, resp. veškeré 

odchylky od očekávaných příjmů/výdajů (výnosů/nákladů). 
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6. Nemít závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu,  

ke státnímu fondu, zdravotním pojišťovnám, České správě sociálního zabezpečení 

nebo rozpočtu územního samosprávného celku. 

 

7. Řádně uchovávat veškeré dokumenty související s financováním sociální služby 

formou vyrovnávací platby na základě Rozhodnutí č. 2012/21/EU a prokazující 

čerpání všech finančních prostředků na realizaci sociální služby po dobu trvání 

pověření a alespoň 10 let od konce doby pověření způsobem, který je v souladu  

s platnými právními předpisy České republiky. 

 

8. Hlásit poskytovateli vyrovnávací platby (MPSV) změny v poskytování sociální 

služby a v rozpočtu sociální služby a čerpání vyrovnávací platby. 

 

9. Poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti ze strany poskytovatele 

vyrovnávací platby (MPSV) a dalších subjektů oprávněných ke kontrole  

v rámci projektu, zejména neprodleně doložit další potřebné dokumenty  

a doplnit informace vyžadované ze strany kontrolních subjektů. 

 

10. Za příslušný kalendářních rok předložit poskytovateli vyrovnávací platby (MPSV) 

údaje vážící se k čerpání poskytnuté vyrovnávací platby v rámci projektu a odvést 

případnou vratku na účet poskytovatele vyrovnávací platby, dle podmínek 

stanovených poskytovatelem vyrovnávací platby. 

  

 

VI.  
Kontrola vyrovnávací platby a nadměrného vyrovnání 

 
1. Poskytovatel vyrovnávací platby (MPSV) je povinen provádět pravidelné kontroly 

ve smyslu článku 6 odstavce 1 Rozhodnutí č.2012/21/EU. Tyto kontroly provádí  

v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 

(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

 
2. Poskytovatel je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se 

k finančním prostředkům poskytnutým v rámci vyrovnávací platby a poskytnout 

součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich 

zmocněncům. 

 
3. V případě nadměrné vyrovnávací platby poskytovatel vyrovnávací platby (MPSV) 

postupuje v souladu s článkem 6 odstavcem 2 Rozhodnutí č. 2012/21/EU. 

Poskytovatel je povinen vrátit na účet poskytovatele vyrovnávací platby (MPSV) 

nadměrně vyplacenou částku. Pokud nadměrně vyplacená částka nepřesahuje  

10 % průměrné roční vyrovnávací platby, lze tuto nadměrnou částku převést do 
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dalšího období a odečíst ji od vyrovnávací platby splatné v daném období. Tento 

postup musí být stanoven v rámci příslušného právního aktu. 

 

 

VII. 
Podmíněná platnost pověření 

 
1. Pověření nabývá platnosti podpisem obou stran. 
 
2. V případě, že nebude do 1. 1. 2020 ze strany poskytovatele vyrovnávací platby 

(MPSV) vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pozbývá pověření platnosti. 
 

 
VIII. 

Ujednání o zveřejnění pověření 
 
 

1. Plzeňský kraj a Poskytovatel souhlasí se zveřejněním tohoto pověření v plném 

znění včetně všech obsažených údajů a informací podle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv  

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

 

2. Plzeňský kraj se zavazuje zveřejnit toto pověření v registru smluv ve smyslu 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději 

do 30 dnů od jeho uzavření. 

 

 

 

V Plzni dne 26. 6. 2019 V Plzni dne 4. 7. 2019 

 

Za Poskytovatele: Za Plzeňský kraj: 

 

 

 

 

 

 

 

………………………...... …………………………………   

    Mgr. Aleš Kavalír                                                       Ing. Josef Bernard 
        zmocněnec                                                                    hejtman 
                                                                                    


