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ODBoR'S'o ALNICHVˇŠÉŠA ZDŘĂvoTNICTvÍ MAGIST'RÁTU MĚSTA

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace
z „Fondu na podporu veřejně prospěšných projektů“

č. smlouvy 2017/0242

uzavřená podie ustan. § ì0a Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve Znění pozdějších předpisů a ust. §159 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění

pozdějších předpisů
v souladu s ust. § 35 Zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve Znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Poskytovatel dotace:

Statutární město Hradec Králové
zastoupené: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
oprávněn k podpisu: ltr. Marek Simůnek, vedoucí odboru
síˇdlo: Ceskosřovenské armády 408, 502 00 Hradec Králové
IC: 00268810
bankovní Spojení: Komerční banka Hradec Králové
Číslo účtu: 35652373023710 100

(dále jen poskytovatel)

Příjemce dotace:
Tichý svět, o.p.s.
Zastoupený: Mgr. Marie Horáková
síˇdio / adresa: Staňkovská 378, Hostavice, 198 00 Praha 9
IC: 26611716
bankovní Spojení: Raiffeisenbank a.S.
čísio účtu:

(dále jen příjemce)

Název projektu:

Sociální rehabiiitace

II. Předmět Smlouvy

Poskytovatel na Základě usnesení Zastupitelstva města Hradec Králové ZM/2016/1507
Ze dne 20.12.2016 poskytne Za podmínek dle této Smlouvy příjemci neinvestiční dotaci na činnost voblasti registrovaných sociálních služeb a navazujících aktivit ve výši 56.000 Kč na účely vymezenév či. EH. této Smlouvy.
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III. Účel dotace

Dotace je určena výhradně k úhradě nákladů na reaíizaci projektu ‹< Sociální rehabilitace >›.

Doba trvání projektu (příprava a realizace, časové období pro uznatešnost nákladů): od 1.1.2017 do
31.1.2018.
Termín realizace projektu (akce): od 1.1.2017 do 31.12.2017.

CeEková výše předpokládaných uznatelných nákladů vynašožených na projekt činí dše Žádosti o dotací
čj. š.574.298 Kč

Z dotace může být hrazeno: materiál, energie, Služby a mzdy vč. Odvodů.
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IV. Podmínky poskytnutí a čerpání dotace

Poskytovatel poukáže dotací na účet příjemce do 14 dnů Od účinnosti smíouvy.
Příjemce se Zavazuje naplnit účel a rozsah projektu stanovený v této Smlouvě a v Žádostí o dotaci
Čj MMHK/l47837/2016.
Příjemce se Zavazuje použít poskytnutou dotaci výhradně k účelům vymezeným v čI. II. a III. této
Smlouvy
Příjemce se Zavazuje použít poskytnutou dotaci na financování účelově vynaložených nákladů
vzniklých v době trvání projektu která je vymezena v čl III této Smlouvy, a dále na financování
pořízení dlouhodobého majetku, pokud je uveden v účelu dotace v či. III. této smlouvy. Dotace
bude použita v souladu s Pravidly města podle čI. VIII. odst. 1 této Smlouvy.
Budou- li Skutečně vynašožené uznatelné náklady na projekt nižší než předpokládané uznateíné
náklady stanovené touto smlouvou vrátí příjemce tu Část dotace která překročí částku 80 0/0 Ze
skutečně vynaložených uznateínýčh nákladů na projekt. To Znamená, že finanční spoluúčast
příjemce musí činit minššmálně 20 % Ze skutečně vynaložených uznatelných nákladů na projekt
Dotace se poskytuje Zálohově. Příjemce je povinen vrátit nevyčerpané prostředky dotace na účet
poskytovatele uvedený v článku I. této Smlouvy s varlabilním symbolem Čísìa smlouvy nejpozději
do 152.2018
Příjemce dotace je povinen při realizací projektu zveřejnit důstojným a viditelným Zpusobem, že
projekt byl podpořen Statutárním městem Hradec Krášové, Zejména Zveřejněnín'ı logotypu města
na Webových stránkách projektu. Příjemce je dále noví nen užívat na všech svých propagačních
materiálech týkajících Se podpořeného projektu, jsou- l-i vydávány, logotyp města S dodržením
pravidel jeho Zveřejňování, nebo uvést text „S PODPOROU MĚSYA HRADEC KRÁLOVÉ" nebo
„PARTNEREM PROJEKTU JE MĚSTO HRADEC KRÁLOVÉ
Příjemce je povinen použít dotaci pouze v souladu s platnými právními předpisy, Zejména se
Zákonem Č. 250/2000 Sb., orozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen Zákon o rozpočtových pravidíech územních rozpočtů), zákonem č. 320/2001
Sb., o finanční kontroše ve veřejné správě a o Změně některých zákonů (Zákon ofínanční
kontroíe), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o finanční kontrole), Zákonem č. 563/ì991
Sb, o účetnictví, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon O účetnictví).
Příjemce nesmí převést dotací na jiné právnické či fyzické osoby, pokud se nejedná o přímé
úhrady výdajů Spojených s realizací podpořeného projektu.
Příjemce Se zavazuje, Že veškerý dlouhodobý majetek pořízený byt' i jen částečně Z poskytnuté
dotace neprodá, nepronajme, nedaruje nebo nepřevede na jinou Osobu, a to po dobu 5 Eet ode
dne uvedení tohoto majetku do užívání. Na základě odůvodněné žádosti příjemce může být tato
šhůta rozhodnutím poskytovateíe zkrácena
Pokud je příjemce plátcem daně Z přidané hodnoty (DPH), nesmí prostředky z dotace použit
k úhradě DPH, kterou Si v Souiadu se zákonem 235/20ů4 Sb., o dani Z přidané hodnoty ve Znění
pozdějších předpisů (dále jen zakon o DPH) může nárokovatjako odpočet DPH na vstupu.
Pokud příjemce použije dotaci k pořízení dodávek, služeb nebo Stavebních praci, je povinen
postupovat vsouladu se zákonem Č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, v platném
Znění
Příjemce je povinen vést a Sledovat výnosy a náklady, resp příjmy a výdaje, související
S podpořeným projektem, akcí nebo činností průkazně a odděleně ve své účetní, případně daňové
evidenci.
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Originály účetních dokladů prokazující použití dotace označí příjemce viditelně a trvale číslem tétoSmlouvy nejpozději do termínu stanoveného pro předložení finančního vypořádání čerpánía použití dotace. Za účetní doklad není považována Zálohová faktura.
Příjemce je povinen Oznámit poskytovateíi všechny významné Změny související s podpořenýmprojektem a sjeho Osobou, a všechny okoinostl, které by mohly negativně ovšivnit Splněnízávazků příjemce vyplývajících zte'to Smíouvy M a to napříkžad úpadek příjemce, Zahájeníinsolvenčníno řízení proti příjemci jako dlužníku, vstup příjemce do likvidace, přeměnu příjemcenebo jinou situaci směřující kZániku příjemce, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději všakdo 5 dnů ode dne, kdy příslušná okolnost nebo Změna nastala. Poskytovatel je oprávněn tutosmlouvu vypovědět v případě, že nastane některý Z těchto výpovědních důvodů: bude Zahájenoinsoivenční řízení proti příjemci jako díužníku, příslušným soudem bude rozhodnuto o úpadkupříjemce, příjemce vstoupí do likvidace, dojde kpřeměně příjemce nebo nastane jiná situacesměřující k Zániku příjemce. Výpovědní lhůta činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnemnásledujícím po doručení výpovědi příjemci. Vpřípadě výpovědi je příjemce povinen provéstvypořádání dotace (viz článek VI. odst. 1 této smlouvy) a vrátit na účet poskytovatele uvedenývčlánku I. této smlouvy svariaoêlním symbolem čísla smlouvy nevyčerpanou část dotacenejpozději do 16 dnů od doručení výpovědi příjemci.
Pokud by Se údaje, na jejichž základě byla dotace poskytnuta nebo vypořádána, ukázalynepravdivými nebo neúplnýrni, je příjemce povinen vrátit dotaci ve výši stanovenéposkytovatelem na jeho účet uvedený včlánku I. této smlouvy svariabilním symbolem Číslasmlouvy do 30 dnů Od uplatnění tohoto Smluvního ustanovení ze strany poskytovatele.
Příjemce odpovídá Za účelné a hospodárné použití poskytnuté dotace Za podmínek dohodnutýchv této Smlouvě.
V případě, že příjemce poruší jakoukoliv povinnost Stanovenou touto smlouvou v či. IV. odst. 2 až6, odst. 9 až 12 a odst. 15, 16, bude poskytovateă postupovat podle § 22 Zákona O rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a rozhodne o uložení odvodu Za porušení rozpočtové kázně příjemci.Porušení jakékošiv povinnosti stanovené touto smiouvou v čl. íV. odst. 7, 8, odst. 13, 14 a odst.17 je považováno za méně závažné porušení povinností. Vtomto případě bude poskytovatel
postupovat dle ust. § 22 Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozhodne ouiožení Odvodu příjemci ve výši 0,1 % - 10 % Z celkové ăástky poskytnuté dotace.
Překročení ìhůty pro podání finančního vypořádání čerpání a použití dotace stanovené v čl. VI.odst. 1 nebo odst. 2 této smlouvy o 4 až 10 pracovních dnů je považováno Za méně závažnéporušení povinností. Vtomto případě bude poskytovatel postupovat podle § 22 Zákona orozpočtových pravidlech územních rozpočtů a rozhodne O uložení odvodu příjemci ve výši 5 %Z celkové částky poskytnuté dotace. V případě, že příjemce překročí lhůtu pro podání finančního
vypořádání Čerpání a použití dotace stanovenou v čl. Ví. odst. 1 nebo odst. 2 této Smlouvy o vícenež 10 pracovních dnů, bude poskytovatel postupovat podle § 22 Zákona o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a rozhodne o uložení odvodu příjemci ve výši 100 0/0 zcelkové
částky poskytnuté dotace.
Uložením odvodu příjemci dle List. § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů není
dotčeno právo poskytovatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku porušení povinnosti
pršjemcem.

V. Pověření příjemce dotace

Poskytovatel dotace dle této Smlouvy přistupuje kdokumentu „Pověření Ministetstva práce a
sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování soclášních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociáiní Služby S celostátní a nadregionální působností" (dále jen „Pověření“), vydané
poskytovateli sociální služby (tedy příjemci dotace dle této Smlouvy) Ministerstvem práce aSociálních věcí dne 22.9.2016 stím, že dotace na Základě této Smiouvy tvoří nedílnou Součástjednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovateli soclážní služby vsouladu s „Rozhodnutím
Komise o použítí čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropske unie na státní podporu ve forměvyrovnávací pšatby za Závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřenýmposkytováním siužeb obecného hospodářského Zájmu (2012/21/EUJ“.
Pověření je nedílnou součástí této Smlouvy.

3/5



VI. Finanční vypořádání dotace

Příjemce je povinen vyhotovit a Zaslat Odboru Sociálních věcí a Zdravotnictví Magšstrátu města
Hradec Králové finanční vypořádání čerpání a použití dotace nejpozději do 31.1.2018
na příslušném formuláři, který je k dispozici na internetových stránkách Magistrátu města Hradec
Králové pod Odkazem na výše uvedený odbor nebo si ho lze vyzvednout přímo na tomto Odboru.
Finanční vypořádání bude obsahovat vyčísleni všech skutečně vynaložených nákladů na realizaci
projektu S vyznačením položek hrazených Z poskytnuté dotace. Součástí finančního vypořádání
budou také kopie všech prvotních účetních dokladů nrazených Z poskytnuté dotace včetně dokladů
o úhradě ~ výpisy Z bankovních účtů, výdajové pokladní doklady, a barevná šotodokumentace
vypovídající o průběhu akce, svýjimkou finančního vypořádání celoročních projektů. Příjemce,
který vede účetnictví, přiloží k vypořádání část účetního deníku nebo hlavní knihy, dokládající
Zaučtovánš veškerýcn dokladů souvisejících s finančním vypořádánírn dotace, opatřenou podpisem
oprávněné Osoby. Příjemce, který vede daňovou evidenci, přiloží kfinančnírnu vypořádání část
daňové evidence, prokazující Zavedení všech dokladů souvisejících sfinančním vypořádáním
dotace do této evidence, Opatřenou podpisem oprávněné osoby.
Pokud v době plnění Smlouvy dojde z jakýchkolivˇ důvodů k ukončení projektu, či kjiným Závažným
Změnám oproti skutečnostem uváděným v Zádosti, je příjemce povinen provést finanční
vypořádání dotace a vrátit na účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy s variabilním
symbolem čísla smlouvy nevyčerpanou část dotace, a to bud' do 30 dnů od ukončení projektu,
nebo do 30 dnů od uplatnění tohoto smluvního ustanovení Ze strany poskytovatele v případě jiných
závažných Změn.

VII. Kontrola dotace

Příjemce bere na vědomí, že poskytnuté dotace podléhá fšnanční kontrole die Zákona o finanční
kontrole.
Příjemce se zavazuje předšožit poskytovateli na požádání veškerou potřebnou dokumentací,
účetnictví a účetní doklady, dokumentujicí všechny rozhodné skutečnosti pro ověření Způsobu
čerpání a využltš dotace, vč. kontroly spoluúčasti stanovené v článku IV., bod 5. této Smlouvy. Dále
Se Zavazuje předložit poskytovateli veškerou potřebnou dokumentaci pro kontrolu plnění podmínek
této smlouvy, a to celé po dobu 5 let, po kterou je příjemce povinen dle § 31 odst. 2 písm. o) a c)
Zákona o účetnictví uscnovávat účetní záznamy a účetní doklady.
Bude-il dotace použita v rozporu s touto smlouvou, nebo neprokáže~li příjemce její použití
v souladu s touto smlouvou, je povinen poskytnutou dotaci, nebo její část určenou poskytovatelem
vrátit na účet poskytovatele uvedený v článku I. této smlouvy s variabilním symbolem čísla
smlouvy do 30 dnů od upšatnění této pohledávky Ze strany poskytovatele.

VIII. Obecná ustanovení

Příjemce prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy k dispozici platné znění Pravidel
statutárního města Hradec Králové pro poskytování dotace veřejně prospěšným projektům, že byl
řádně seznámen s těmito pravidly i s podmínkami poskytnutí a čerpání dotace dle této smlouvy, a
zavazuje Se k jejich plnění.
Příjemce prohlašuje, že není v úpadku, není mu Známo, že by byl proti němu jako diužníku podán
na'vrh na zahájení insolvenčnlho řízení, nebylo soudem rozhodnuto o úpadku příjemce a ani není
příjemce v žikvidaci. Příjemce dále prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není džužníkem
Statutárního města Hradec Králové nebojím Založených či zřízených právnických Osob.
Vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran neupravené touto smlouvou Se řídí příslušnými
ustanoveními Zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, Zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve Znění pozdějších předpisů,
Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník a dalších právních předpisů. Smluvní Strany souhlasí se
Zveřejněním údajů vyplývajících Z této Smlouvy.
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IX. Závěrečná ustanovení

pro poskytovatele.
Příjemce potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v téżo smlouvě jsou přesné a že Se jednáO dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Příjemce bere na vědomí, že poskytovatel je opš'a'VněnZpracovávat osobní údaje uvedené v této smlouvě Za podmínek die Zákona č. ìOl/ZOOO Sb., oochraně osobních údajů, ve Znění pozdějších předpisů.Příjemce prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství. Příjemce prohlašuje,Že souhlasí se Zveřejněním této Smlouvy v registru smluv.

V Hradci Králové dne v; Q-g, igżšflìšž

poskytovatel
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Pověření Fv'lănšsterstva práce a Sociálnšzth věcí
"ıÉťlále takéìžen „řìovščìęnš'l

lš zaiištění dostupnosti poskytování Sociálních služeb zařazením mezi veřeăně pooporované Sociální
Služby S celostátní a nađregionáănš působností

Název/ Fšrma: Tichý Svět, 0.515.
Sžcllo: Staňkovská 378, Praha ìfl - l-lożštavšce, 19806 l

šă; w _ zoom? 15 v
oič: iczzššflsıı'žıê
StatütarmšrgánW..

W . W...

Í/záswiłfle; Míši; Mafialiflfàkövá ...
(dále len „Poskytovatel'fl

j'a §aì<o oprávněný poskytoval'el vedený v regismı poskvtovaìelů Sociáloích Služeb dle Š 78 š nážìì.
Zákona Č. 108/2006 Sb., O Sociálních Službách, ve Znění Dozdëìšicžl předpisů (dále jen „ZS$")

S účinností ode dne 1. l. 2017 po dobu Šednoıho kalendářního roku íti. clo 31. 12. 2013i) zařazen

mezi veřejně podporované Socšášní Služby S celosìátnř a nadregionální působností Za účežem Zajištění

dostupnosti poskytování Sociální Služby vymezené v přšloze č. 1 tohoào Pověření za podmínek oáłe

Sta nvovenýclš.vlzi:›om€o,9oremldálęgge n.:.;,5zę'vžlgof'}.

i. Řízení o zařazení mezi Služby S nadrogionálnšf'celostáìní působnosäl

1.1. Potřebnost Zajištění dostupnosti poskytování Službv byla Zžištëna ve Spolupráci S příêlušnýrnš kraži,
přípaúně obcemi, jichž Se ooskvăování Služby bezpfostřednë dotýká, a dooorıščena OddëiL-ìním
koncepce financování Socšálních Služeb Odboru Sociálních SlužebA Sociální práce a Sociálniho
byđleoi byla Služba Zařazeno mezi Služby S nadregionálnijçelosëátni působností.

1,2. V rámci řízení O Zařazení mezš Služby S nadregionální/celosżámi oůsobnosìí Posàvtovaàel orokázčžl,
že je Schopan Zajšstiì dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a kapacitě a že má
vytvořeny předpoklady pro Čásìečné financování Služby i z dalších zdroiů (dotafie krajů, obcš, dary
ajiné zclroie, vlastní doplňková hospodářská Činnost apod).

ì
Íi
|ı

2. Právní postavení Poskytovatele

2.1. Toto šìověření Poskytovatele k Zajištění dostupnosti poskytování Služby Zařazením mezi 5|ožbv
S nadreglonášnšˇ/celostátˇni' působnosti Zakládá právo Poskytovatele na poskytování Složbv
v rozsahu a obsahu vymezeném v tomto Pověření.

2.2. Pověření Samo o Sobëž nezašđádá právní nárok Poskytovatele na veřejné financování poskytování
Služby; představuje však závazek Mšnisìerstva práce a Soolášnícli věci (dále jen „MPSWl zajišťovat
dosľupnost Služby prostřeonictvim Poskytovatele, a to po dobu platnosti Pověření.

2.3. MPSV provádí každoroční aktualizaci a vvhodnocuge nuloost Zrnën vrámcì Služeb
S naoregionàlnl/celosìátnš působností v Závislosti na vývoìi potřeb obsahu, rozsahu Či Způsobu

.1



pnskv

đobv
90955

Føvìn

Poskv

a)

.EL-

továrıí Sociálních Služeb Osobém v napříznivé Sociální Situacš. Z tomto důvodu Se i v průběhu

trvání pověření mohou menit některé Daü'mínkv pøsíwtovêänš Säuăbv, zeìména iegı rozsah,

Čimıostš v rámci Shžžbv, Časová cìostupncvsì Sìužbv, gšožadovaná kapacìżč Sšužnv aimű.

nQSÍì řľøfSkx/ìüvšìeìe

túvamł je :po 30m.“ trvání Pøvěření povinen Zejména:

Zaìšstšt rOZSaìw Słužbv deíìnovamí' v přšìoze (z 'í P€›\ıěř€sníIf za Dředpokšadu Zajìšľëní vvmvnávaäi

pìatby Z veřejných zdšˇojšů Ésìíáì; ks'ai, Ołêcžšì ve výši alespoň 8U % vvgoćżené vyrovnávací

pšatìw, za Dředmükšasšáž gnetřebnosˇtë Sìšıžhy;

vyìvářet veškeré Qřecžpokìadv ì< âomu, aby bvš DC: mávnš, Organizační. ekonømšcké a

perscnáäně Odborné Stránce Schopen pšnšt veškefé povínmsfi pššskvtovatele Sìšżžby

stanovené právními přeťżp'šsy, přísìušnýmì metodâkamš, uzavřenýmš Smìøuvamš a daâšímě

právními jšednànímì čä akw;

mracovaì cíìf-J Sìužłw Smëřufıšcí k řešení nepříznivé Socìášní Sììıšace nebo zmírnění důsëedìiů

nepříznivé Socìáìn'š situace uživatťšlú 'zá definovai; měří'teìné ukazaäełe výsêecìki'ı Sìužby;

Zpracovaì garantovanou nabídku Słš..êžb\f, která Qbsahuie:

Zákładní çšoęíwfs Speciˇřického obsahu Čìnností a úkonů, kìeš'è ŠSOU Součásií jehfl nabídky

v rámci .zajištění dostupnosti Słıžˇžbyì

Obwkìou měnšmáìní garanci poskytnutí každé činnostì a úkonu uživateìì Službv v rozsahu

e-šıìaćn'hü Času Obwkšapot'řebnjéhç nčš ješi Zajšštění,

Du a :š èfíšžššnćìšcžfi a

Icščżfl pükžxd žseaš gašamžš v šıve

ˇ daišš Søeciřické podmínky poskytování Činnosti a úkonů, gıefsonćäłní zajišìěnš činnosìˇi a

žfžKGn-Jz;

ørøvàdët a døkumfšnmvat:

- pøstup ìednánš se 'Zájčmcem O Săužbu øbsahujisí popšs jeìno nepříznivé Socìášm' Situace,

pš'öhèh Šednání a Závěry Z ,šednání včeˇmě popìsu řešení Yéto Sštuace,

pìa'novat a dokumentovat žıroćžšs šndiv'ıduáìnš'no gıìànovéní Cìšfle §88 pšsm. ř) ZSS,

inímmovêšì Osoby pOžˇškVtuıìicí finančně çaodporzš poskytování Sìužbv z. veřťžingžúh zdroìù Édáìe

jen „zaťžavatešéfl O 'Zásadním překážìëách bránăçřch řešení nepříznivé Socìafânš S'šìˇuêce

užívaieìů żš zájemců o Sˇłužbšá (necšostupnosiì přiměřené a vhodné podpory);

vykazovat údaje O poskytované. Słužbě dle pokynů WWSV a Ostatnich Zadavatelů;

__ podávat Dodìdady ke Zménám, hiásšt finanční Dmsìředkv Získané na Zaìäšìění šłužbš; zł hiásšt

daăšš ukazaìešć' O pmkvtovánš a vvìížení Sšľužbv die pokynů Stanovených MPSV a Ostatními

Zadššxfaìćšìij.

ìršíormovaì MPSV neprodìeně (s Skutečnosìech, ktefé mohøu mít Ve Svém düsłedìuı vă'šv na

,mínění ęjnvinnosìá Pøskvtovateìe šøuvšseišcích se 'zařazením mezi Słužbv

S nadrêgionzˇššníjceìostámš pűsøbností.

ı'\)



Sl.

5.2.

U1 ř“

5.4.

5.6

5.1.

5.2.

Součínnost ìľoskytovatele oří provádění monitoringu a vykonu kontrol

poskytovatel ie oovlneo Zajistit maximální Souflčìmžosr 5 oorávněnymi osobami při orovaršëm'

monitoringu a při vykonu kontrol jeho Činnosti soovšsejíci S poskytováním Sšužby. Požadavššy na
Poskytovatele při monitoringu a kontrole Služby Se řídí platnou íegisłatšvou.

Finanční Zajištění Služby

Podle ZSS ie financování Sorıšáloirìłš Služeb vícezolrojové, a 'ro Z prostředků Státního rozpočtu,
rozpočtů. uzemülch Samospràvnych Celírů a dalších Zdrošů.

ăoskytovaìež byl Zařazen mezi Služby Snadregionáłnš/cešoslátní působnosti mj. `oroto, Že ma'
vyrvořeny předpoklady pro Zajšštění částečného financování Služby Z více Zdroiů.

Hšavnírnl Zoroìi veřejného financování Siužbyje dotace poskytnoiá MFSV Poskytovaieli v Soolaclo S
§ 104 ZSS a Zároveň další ooiace ooskytmžìé v souiaclu S § 105 '1.55. a to na Záìoarìë jednotlivých
právních jednání (rozhodnuti. Smlov, dále jen „Smlouvy“) uzavřených dle bodu 6 tohoto Pověření.

Nedílnou Součáso' Systému je financování Služby i Z oašších Zdroiů, l< Šeiichž Zašištèní Poskytovatel
prokázal dosrêżečnr': ořooooklacly, aV které Aže předmětem samostatných Smluv uzavřeným s
příslušnými Subjekty íkraje, obce, dárci apod.) na základě a v souladu S podmínkami rohoìo
iìoyëření.

` šľošžšvzovčäêš oovšoêrž ooorocžíeo . ›“‹ˇ .' , , které má
oboržeì resp. obdržel od zadavatelů a dalších třetích osob Za účelem nebo v Souvislosli S
flnancováním Služby. Informace podává Poskytovatel Způsoborn Stanoveršym MFSV šožmou
přílohy Č. 3 Pověření.

V případě. že nebude Zajištëno financování Služby v rozsahu .stanoveném v 3.1 písžn. a),
může Poskyľovatei požádat MPSV o úpravu rozsahu Služby vymezeném v oříloze Č, l
Pověření.

Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků

Smlouvy die bodu 5.3. ëověřoní budou uzavřeny zoraviclăa na období l kalendářního roku, íeoažo
Zdroj financování vyžádá, resp. umožní uzavření Smlouvy na jiné obdobi

Předmëìern Smluv bude Zpravidla:

a) definice právního vz'tahu mezi MPSV a Poskytovatelem v Závislosìi na Zríroji a Způsobo
financování;

b) podrobné vymezení požadavků na kapacitní. místní a Časovou dosìuonost Služby, zeìména
detailní popis obsahu a rozsahu Služby, jednotlivých Činnosìí v rámci Službyi Specifikace
požadavků na personální zajištění Služby;

o) způsob financování Siužby v režimu vyrovnávací platby, zejména ooois komoenzačnš'ho
mechanismu a oarčmetrů projeli výpočeì, kontrolu a přezkoumání včetně ooatřeni k Zamezení

3



7.3.,

_`~.JLM

7*!!

vzniku Čł víàcení jakékoiž nadměrné vvrovnávaëıí pěaikšv;

of; vymezení nov'šnnosiıi Posˇkvtovateło ošš Zajìšxènš đostupnos't'è oosìávtovană Sìvžìšv vèemš-ž
.ø

povinnosti ve vzv'šanıž š< vedená účežněctvš 8 opatření 'K Zajššìëoí fìnancnì zransnarentnožšłì;

ei provádění monšìoršngo a konta/oi;

fì odpovědnost ř7oskvìovatełe v příšıadě nepănënš oovìnností a ı'ıorava Sankčníçh mec'nanìsfnù

včetně předčasného ukončení římšozžvv;

g) úprava oťáv k případným předmětům duševního vžasmìcìvš, práv autofskýcìw;

ì'ıfì morava Otárż-šk Shromažďování, Doskvtovánš a Ochrany šnřormací, oči a Osobnšc'n údajů;

iì únrava dalších oiázek nezbvtných ì.‹ řáťšnéžmü Zajìšăění dostııonnšži poskytování Słužbv;

jí odkaz na tom šìovèření ìpi'ˇis'żonpęní v. Pověřeniš.

vvnávaftš çšăatba

Financování Slnžnv Se v Souäadn S tímto Pověřenínš děje na bážiă tzv vyrovnávací pšaťby, upťavžˇšnè

ořírno použitešnvmì předpisy Evropské unie, Zeìména Rozhodnutím Komise (ZOìZ/ìì/EU) o použiìí

ČÉ. 106 odsì. Z Smìouvv O Ťungovánš Evmpfšké unie na státní podporu ve formě vyrovnávací pìażbv

za“ Závazek veřeìné Sìıžžbv uršëêené určìiým podnikům pověřeným Dosk'vtovánín“ì Słšıžeb obecného

hospodářského Záj m u

prostředků 2. več 'ných rozpočtůı určonýcžw ke
vvnávací płaìâja je Stanovenąjako celková výše

ˇ "
› váhu

:v n“LM“ váš, „4. k- Sžvžhvˇ v mg.

Šřtďiš 5*; Cv

Săužbv ídošo'vìž svým provozních novem vedăćä prom?
„PILŠNŠ

4' V*._êhfl 2*“

Vyrovnávací ÉJłaÉba že ìžaììuılov'n'šna na 'rozsah Słužbv, š>ro výpočet vyrovnávací ošaıˇbv v rámci Săuìžeb

S nadregšOnáím/(ıęšostáìní působností Se ššpšatňuše výpoćeì rozıiíšm-n ooìšmáìnícì'x nàšflâčšoů

nezbytných k zaŠăštěnš poskvžování Sìužbv v rozsahu šľovèření šš ontimáănš'çn výnosů oìvnošıáìícn żˇža

Słuäbv (Lľıhracìv Od Lžžìvaìeiů, úhrady Zdravotnšˇc'n ‹poiššíov€n případně další vvnosv), kde Se obě
v

Sšožkv určují vvoočìem nomocš medšánšı, pršnadnè průměru,

Optšmzàšní nákšêdv Ézšou Stanovenv zzmećżšìánů, Dřípaflìně ož'ün'ıěťü nákăadíž na úrovní Časké

repuìšłäkv obçšobného dž'šıhu Sociální Sìužbv, dše .Stanovené jednotky v kombinaci ìfšžêšo nebo

Dť'aaovníìç ořiıˇnè péče. l< takìˇo voČteným hodnotám jsou dáie přìătenv tzv. Zonledněné

nadâı'mìtnš náklady; tv'áˇo nákăadv mohou být Specifické pm každou Sìužbu a nejsou

„norr'nova'teIné“~ Výše Zonìecšněšnýcšı nadšìmitnícłš nákâaűfž je dáno :'ozdíšem Skutečnvcšn

nezbvìnvsn nnzzinL vvnašoženvsn nákładů Sìužbv a mediánern, případně. průměrem hodnot ném

nákłafiovf'ı gzıoiožkv` V Ceškové kaškulacž Optiìmáănšch nákìšłcìů Se dàìe mohou Zohìednit oopìsv,

Pokud ,Šê Sìııžbča Sąšojššna :š únrzsfšarni Ocš Šełích uživateìů, Šaoo jako ootimáinš výnosy pro účely

kalku'žace vyrovnávací Dlznibv Sìanovć-:nv Optimášní příłmv 2 úhrad Od užšvatełů Socićäìníçn Sšužčšìiš Za

poömíneìš Sìèınovenvcn v §37] až. ů "ìñ 255; dše druhu Služby' isou ìáapacšìv určenv bud' ìůžkv, nebo

objemem disnonìbìłního maáżovního řonfšu pro přímou prácă. Příàmv Se Stanoví bud' mecšìán-'vęrm

nebo gšropnřžçęn'fl na íıvfovnš „Optšı'nášì'n' na ìrhu'Í ()[f›t`šmáăní příjmy z úhračš od užăvatošů Sotáaìnážfiì
,

Słužeb Šsošı každoročně Zvżšřť-:jăovánv v rámci Vyhlášení dotačního řízení MPSV ,mo žíanv doìšščnš

.vıánž šnciàlních Sìıšžeb S nadržegšonální a ceìostátní oůsobnošìš

A,



TĚ v rámćí Řaikııìace vyrovnávací platby a Všojího vyššoonocování lza Zohleolnłt, Dokud Skutečné- vvnosv
Služby neodpovídašl Stanovenvm oplimářnšrn výnosůrn; Jde Zpravidla o tzv. obžektívnè nižší výnosy,
které nabylo možno vvora'í', S ohledom na:

Q ustanovení § 73 155 odSì'. 3 (rn'io. Züstatek 15 % příjmu klienta v oobvtovvch Zařízenírìhš,
0 dočasného nevvtížení kapacity Z důvodu neobvyklého výpadku Služby (např. í'žmrìl klienzů),

hledam vhodného klienta v pobytových Služba'ch;
Q poskytování pobytových Služeb nezaooatřenvm dětem Cíle Š' 7ëš ZSS;

0 ustanovení§ ?ˇ5 nost. 2 ESS. kolvje u pečovatelských Sšužeb ooouštèna úhrada definovanvm
cílovvrn Skuoınam;

0 ořšjšnovou Situaci kilonta.: opatření při Stanovení úhrad v Souladíš Se zajšštënžnn Genové
dostupnosti Sšužov a motivace láłlontů l< aktívítášn vedoucím l< sociálnímu Začíeňova'ní.

7.7 Zvláštnímu posouzení oocllëMaívvnosv Ze Zaíištěnš Zdravotní péče díe § 36 ZSS

7.8 MPSV Sí vvhrazuje orávo korigovat výší celkové Optimální vyrovnávací olatbv ko korokcí historických
rozdílů mezi Skutečnou a vvnoćìenou vyrovnávací' platbou vždy max. o 20 % za kalenoařni rok.

7.9 Konkrétně výpočet vyrovnávací pšatbv za Službu je Stanoverı v Dřílozo Č. 2 tohożo Povëřęní.

7.1G MPSV [níže vvpočtonou vyrovnávací pšatbu navýššt S ohšíšdem na priority financování Sociálních
Služeb vvhlášťšné v rámci dotačního řízení S příhłédnutím l<

príorštam ovedenvm v
Príocípoch

a
ľšo šžàľšın' oožamžř'zo:o ` ‹ “

„J p.: ln; Za nadměrné vyrovnání Se novažoíe:

0 nezaíìstí-łí poskytnutí Služby Stanovené v Příloze č. 1 tohoìo Pověření v .rozsahu 95 %;
0 výše rozdílu mezi naklady a výnosy, SE Zohleclněním případného přiměřeného Zislnı, oolúod

ho zadavatel umožní, za předpokladu, že Zadavatel neomožní převedení finančních
prostředků vyrovnávací platby do daššího roku (max. 10% vyrovnávací platby) nebo na
tvorbu rezerv (příspěvkové organizacel;

e obdžˇžívìi šioskvtovaìel vyšší vyrovnávací platbu než jo ootímální vyrovnávací olašba
Stanovena' v Čl. 7. včetně případného ořlmëřeného Zšsko, za předpokladu, że poskytovatol
nezajístíl vvšší rozsah poskytovaných Služeb, než je stanoveno v tomto Pověření;

fi jsou-l; Skutečné výnosy Služby vyšší než výnosy Služby Stanovene' v Čl. Y. tohoìo Pověření Sa
zonlodněnirn případného příměřeného Získu, za předpokladu, Že Poskytovatel nezaíšstíš vyšší
rozsah poskytované Služby.

7.12 MFSV šnkasuje nadměrnou vyrovnávací platbu. Zadavatelé mohou ve Smlouvách Sìanovit Dravídla
pro korekci nadměrné vyrovnání platby odchvlně vzávisšostš na Zdrojž'sh, Z nššıhž je vyrovnávací
pšaìšaa vyplacena.

,8A Doba Pověření, vyřazení ze Seznamu Služeb S nadregionáâní čš celoštátní působností

841. í>oskvtovateí je na Záklacžë tonoìo Pověření 'í Zařazen mezi Služby 5 nadregiona'lní/celosta'žní
působností na dobu jednoho kalendářního roku, tj. do 3.1.12. 7317.
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Na; Ozáiìš 5 měsššìů před upìąmuìììm stanovené žšüìw :Uwëření máš 98554, ìioˇv'šžìeì "réva požádat O
1 .

. V

Ogìěìøvncž Zařazení mezí säužbv s nadvregìønálnífäełostátnâ působností v (amd řízení O zařazení mezi

Siužbv S nadregionální/'ceìøsża'żní ıšůťsobnøstí, nestanovšlăì přísiflššná Dravšdla É'mak.

Přesìože na Opëtovné Zařazêní Poskytovatťžše mezi Sšuˇzby S nadfegionálnš/ceiostáìní působností

není právní námk, Dřë vyhodnocení Žádoštš Poskytovatełe NEFSV Zohšeciní Zejména:

až nožadzšvky' na Obsah a mzfšah Sìıžžì'xy dle ašx'vtuální'fw Sìavu jeìí Dmřebnosti na území České?

:ˇepubiškyj

bì způšøb a kvaìitu Zaìšštění pøskytovášìí Služby Ze Sżš'amf Poskąftovëšfęìêř v gıřeťàchozš'm Obcłøbí

trvání ífievèřenš;

c) množství dosìupných finančním íšrostředššů určených k Zajištění posššywvání Sìužbv;

d) Qřípaönou akmč'šlnž nabřdšaı jiných poskytovatełfš na zajištění poskytøvánž' Sìıšžhgž.

V případě, Že? Pøsšćvmvaìieš nebude pšnit řádně povănnosìì Spojené Se Zařazením mezi Sìužby

S nađregionéžEnš/'cfllosta'mi působnøsìí a Se zajištěním poskytování Sìužìav 8 nezìedná destamčnou

nápravu ani v přiměřené Ěhůìě Stanøveršé ze Strany MPSV, může býì platnost Fověřenš Ze many

MPSV ukončena a poskywvateì vvřaı'en i před uph/nutím Stanovené dobyA

Výkon Veřeiné Služby

ľoto Pøvèřenš Šmìøuvami představuje Spoiečni/ akt, jímž ie Poskyžovaìč-ìł pověřen

ššžšêàøgázšš“
šëfšflsmęfsłižżâiánšášż š Razmčimżvtí ëăømšše z-

zž= ,"ššťêžczˇ

pšaàbxj za Zavzšzek veřejné: Služby áhi mě mćìì'xìm nodniìšfišm pm'ěřššným pøškvtování Sšužššb

t

Q

Obecného hospodářského záìmu ÉŽOìZ/łìıříU).

Fmšıšášeni Fnskytcvatełe

Qoskvëovatel .Orohiašuìeř že Däně šJSrOZun'ıèi účeìu a Obsahu Pověření a že mu není Známá Žádná

Okøìnosì; která bv bž'ánìła v jeho řádném Dšnění šaøvìnností v Souvislost'š Se Zařazením mezi mužby

S nacìregırmaìnífceiofšìámá žıìısořšmstí.

Na dšükaz výše uvedeného Poskytovateì akcemuie teta pověření a Søımìasš Sčž Zařazenšm meziš

Služby S nadregionáErıí/cełøstámí püsütmostí za ptšdmínek Zde Smržovených.

's-x
V' Pč'azs dne 1.4

Za MPSV;

Za Poskyto



Příìn'ì'ìa č. 1 ~ Bežšnšce rezsahu Služby*

Úešiníce rüzšahu sâužby pro rok 291?
Dříìžıììz č.. 'n

_ . .v . 4, , - . . . Ťpa'rí'ta wfładręna , Pøčeì CasováRegıstracm cšsio _ . , Farma Socialm Uzemm puscıšanosì prumemym prepocfenym Počet „ 4, t Socıálııı Služby ˇ ~ ›_ , _ „ vygezťìmch dosìupnost ZaI Słuzby Słuzby Słuzby poctem pracovfl'íku iuzflk , ,„. . . Jednctęk tydenprımeho peťsmıaiu za mk
Í'

d EA nad“` 'Jf'mmžé S'žcıáim' imhıšianiní, Q 4š šažšêıfsłčì ` ` *
, “

, z vˇšężšw ıfląze SR. Le a ónıhuèantnx. Saiìšıfadž-.ˇ-nsìvł tefefìfl'z* '
A _ , .Š mám že mnm

š . 24'* Šıüdini „ , , . ` amžšuâanmı, m _ . v i I à1 ůšâi'šdćű Sacmhıž rehabıžš 'Laca k , _ všechny kraje CR UB (J ı ambulamrıı, 58L Le renmz , 5 Q › Vi až hodm teı'enm\ › ,ł . . _ . amnu'antm, , , .~ ›_i 847?576 Humocmcše Sluzłšf I
, vsechny kıˇąęe CR 1.146 G. `ž s , ›

L xerefyz' i) 168 hodin

Příłoha č. 2 ~ Výpočet vyrovnávací pšatby

Výpočet vyrovnávací piˇatby pro rok 2m?
.ünloha Čł

zıw

aagůìfiťm mw
Úruh šücšáim' Sìużby Omimášní náklaďv Optimáłní výnosy Optímáím' uyfovnávacı' plaˇżžıa ceìkšžmS umi;

v , odbžırrıé Sociášnš ,Ă »v ., ˇ v3.5 f9799 _ „ł 420 845 KE O KC 2 420 841.5 KCgorčıdenstvı
4385424 SGCĚa'Ěrìf re habšišìace đO 782 350 'KČ O Kč 40 782_5550 KČ
8477575 tłumočnáCÍ-:é Siužžzy 12 934 746 KČ O Kč 12 §84 746 Kč

7
I



Přšłüha č. 3 ~ Pšežšied výnosů šzáťojübocšàini Sřužby za mk 2917

Přehłefí výnosů Ĺzđmgıš; Socšášnš Služhy za šok

Ašázev Organšzace; x):

ŠC: :šžˇı

Název `ž=ìužbhfı xx

53mm alužby: xx

Reg'šst i'zıènř čísło žššužbflf: xx

Tán dla žádostí o dot

Drž úřadů práci?

od ubciceikem
ñte m Zev nbce'*

døp'iiíw nàzž-:šxf shcv“

'Obec - ň Iňııa název saw“

übec - :Š‹);>łñ`t€š*›ú'ıırev 913m“

(jb ^ mmmš

P515 ek od zřizovćıtcše-
Wísøěvıvšk mi zřıžøvaìeia x >

Űatacü mi 'Kraiů celkem

Krč: dnyšr'ìm název kránľ*

Kraj -‹ dopìňìšš mi Krágď*

Km ‹ název kra a“

Kı'a fl ˇ ›_ název Ewa a“

` Úhr'è :ešù š! M“

âťuktura'ìní ion mikem

ESF süuìéžrši Dr aku/W“z

ESI'- :w'áoutëžní pı'ašjržićìyM*

ízšmffl“
„n

OSIa mi żìmku.“ (I \ na řcmdy

Ĺ. :čcšrü Q:

Uši 'S m A 'i zì 'nu m

ˇ v šıřiuadár. 7:3 www! [za Dr'íšnìflu 1m gsrvní :uluřažlà tj. nc: ebťžržanš druh* 5

ZĹJ. Čerwıu 20l71UDIŤDZCŠù.'Z‹›fˇz`z~:iřˇ‹'ˇıfl-* přêìmıu m3 (lmt-z polmêrzâíř ti. S fı.

7obdržcıìzš řť Larnámťž .21.11

"'ıfvefl'u: každý dťıiařwš wul U Mširmflwých Obn Či kraˇıù, na Samnf'atš'ıý* řádêčk, dˇD èıo

Un.“ -
vv

= 71 či m
`=ıflz=±z~x<r rm fl-wžnmtzıı'wł řáčflšš'x, do kmnżťntàře u '2 Ĺnšhü rı"

É-ıırvflšz s uvnrjewrˇ" Skutcìťmłw s łıuvu zdrc'żšb ke dm Jyčežvnu 25%?

Ž* gıodmhr." s ımêšdx'ms'ıˇť: Skxšłflćnťˇzăın :Km/u /rJr-:ıiù ke [Eni Sšvìì, :Drosìncš Zilľ

” řvzłcìw x: úršzlerıšı 'ıý “

švìmıçtiırstšmı w :IVF šì s-

m.ıžıł1\št"-:'Lıš *.rıclàšni ` w infrilhťˇmˇ

*mvžvıˇxì in

vu š/.ì IE

12% (TL. 91mm Z
= ëłlıčkimniflzìhv S ,flmzzvˇıý-'nı džıìv 'rm fžmmà Hmi: h S'mľržìızxıı4

. nim vyzıcr'áıfánìm, dom

umře uveďte jeho názz'. v

'mu 'x'voačfzťnou v Přžloze č 2. vovćččvnă, mnarlıčršs

Oman! áš"

[kvvíoıacm rjoçłlňse Skuiáıč 519:“ iˇmžmřníw [firmě

fm'hm Orgžıršu žčıdvflàmêà rćı'vžü

mi“ skutečnýstav fiłı'ánčnžch rťìľüìù, šfterý Său'żbz'zı

u Jaăw Omán-„à 'u vým

kterýsëužba cšbcirěťzšn': 5x'

i
i;
i



Příìoha č.. fi - Qřehìed nákšadů Słužby (na Zákładě vypfaccwaně metocfikv :šł'ganìrzaceJ týkající Se přiřazouanš
àeđnotíšvgřcłı połožełi vypìňte pauze nárokované nákíady)

šućwvá faxů-pěna 50 fl Spoáíebcvans nákupy Il
SO. Spr
5C=2 “‹ $ĹVÚĚTQM`
503A Soon-

Ori'zıšx.:

m :in neskäafiovúiešnýtüı cžmìâvmk5

nnřh

ší“ - mnm ném: mmčšìku

'1,38 -fl máma zıavn mson ıłasšnı v5, _
*ùčžnvà skupina si ~ sšnžhy Ž

C3 i* I (Jmfiaw a ıxı'rżzıxzım;
5't2 \ I'Jeäìxsuìíž
5,13 \~ :ěkłany na rìäçmľľL-mıacx

STS › AKM. ıv Wııroorgš-mııêšćšžážm SKS? Em

528 ‹ Ostatní' .s „ıżby
Ěúčtcvâ skvpìna-SP. v Osobní nákla-cžy mi
§21 _ Mzdové mákšacžy
:24 - Zákonná' SOL-nám; fiügšàlénš
525 - Jiné smšı'šłm' pojiăıönš
527 -- Žjâkflımé socăàlm' náklady
528 l ÄłflÉ Stitë'äłfıí náklady

šÚćtuvà Skupina 53 › Daně a popjaiky Ě
:531 -. Qiżıň sšìnìčnš
532 ~ Dar'fl z .'ıemøvčìosìš'

53H -\ jim' 1;
5.39 ~ Vrzıłky d ıi r. nwm

:mé a Døršëćıì `›/

Íuøw'vá smpınø sflžmiosflćnnz nákındy
541 fl Smšuwzí mgkııty a úroky / Dmn'lüıni

ć=r`vnnsıš
ŠÍJčLrJv'Š-Škupíıııa 55 ~ Oć'pìęw, rozomy a opravná połožky ı

:351 ‹- Odsísy rflmıhođotxłho mażeăm
552 ‹ Züsıèııhuwà cena íarcxjčınť'žľıť; cířmırmiršbého nahmmmèho m'ıiıflšiku

553 v Zıˇıstatkom nem; Dmd-vıného dìauhodabèhu hmøtnxëhe majú. '

554. « Prodaná' pozemızy
5555 - Rama a m'ıćlování raz-Z Ofv
§66 -Tmrbfl a čúátzıhräní Opravny/cn pmmżek
557 ~ Náklady `/. vyřazených pohlctăăìwk
558 Náklady z drobného mouhoöom'zho majeìku

§5`ć øvà sku ma 56 ~ Finanćni núhızmv › ł
561 - Prüdêın .fmné ıšżmìıy '_-2 Dodš'ăy
552' v Už
:'ìiñľš - Km NÍ? ef'ııy
ˇ)„164 - Nakıèmžı :ž Dřc' `nı`xàw føáınuv hnťšııoëcıu
559 ~ Oalažru Šìnc-,m'cı'šı' nášmauy

Iučáøvá Skupina s? - Nákžzay na ırąnsfery Ě
fš-ľì v !\fll.'_ˇı|‹i.üü)ø“A ` bÉŽżwýctı úáıìředníêıšı vládních insiılunš na traıˇzsffšry
3319 ~ Náklfløy *vynraných místních xiádnízm šflsmum na transfery

lüšššçšššuptnı 58 ~- Náklady ze měřených dam a poplatků
`

i
.'Säšì flv Nàkiady ,už :wıiøne dané 7. ıříflmč fyzickˇýflh as ž:
582 v Nákiaüy Ze sdileni: dané Z přšg'máš mámìcxýcłı ršsot:
534 A Nákıady za Sdíięne dané 2. nr'ı'danťë hodne-:y
585' ‹- Nàk'ıaťıy as: süílenýczh Spmřcžbnính daní
§86 - Náklady :4 Osmmàch Sdíłaflých dam' B pøpłatkù

[Učmvá skupina 58 ~ Daň z příjmů ł
59.1 v Eìañ Z pšˇíimiž
595 ~ üoüawčrˇvćž navody dané z mümš'ı




