
íslo smlouvy u poskytovatele

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ VESTINÍ 
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLU}EB

uzavřená v souladu s ust. 10a odst. 5 zákona �. 250/2000 Sb., o rozpo�tových pravidlech 
územních rozpo�tů, ve znění pozdějaích předpisů 

na období od 

Smluvní strany

Ústecký kraj
Sídlo (místo podnikání): Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana Ústeckého 

Kontaktní osoba: Bc. Klára Chytrá

I (R):
DI:
Bankovní spojení: eská spořitelna a.s.
�íslo ú�tu:
(dále jen „Poskytovatel“)

PZíjemce:
Armáda spásy v eské republice, z. s.
Sídlo (místo podnikání): Petr~ílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha
Zastoupený: Wilfredem Erickem De Vree, národním velitelem
Kontaktní osoba: Zuzana Hor�íková

I (R):
DI:

ovní spojení: eskoslovenská obchodní banka a.s.
�íslo ú�tu:
(dále jen „Příjemce“)

zapsaný ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vlo~ka 297.

Kopie dokladu o právní subjektivitě říjemce je sou�ástí slo~ky ulo~ené na odboru sociálních 
věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje.

uzavírají ní~e uvedeného dne, měsíce a roku tuto

mailto:ohnanikova.m@kr-ustecky.cz
mailto:zuzana.horcikova@armadaspasy.cz


SMLOUVU O POSKYTNUTÍ NEINVESTINÍ DOTACE
NA PODPORU SOCIÁLNÍCH SLU}EB

(dále textu této smlouvy a v souvisejících ujednáních také jen „ mlouva“ nebo „smlouva“

ÁST I
OBECNÉ VYMEZENÍ DOTACE

Pov�Zení, Zedm�t a výae dotace

Na základě ~ádosti Příjemce, eviden�ní �íslo , předlo~ené v rámci programu „Podpora 
sociálních slu~eb v rámci projektu “ (dále té~ „ “) o poskytnutí dotace 

prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Opera�ního programu 
Zaměstnanost , státního rozpo�tu rozpo�tu Ústeckého

uzavírá říjemcem 

Dotace na základě této Smlouvy (dále jen „dotace“) tvoří nedílnou sou�ást jednotné 
vyrovnávací platby hrazené Příjemci hodnutím Komise o pou~ití �l. 106 odst.

o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek 
veřejné slu~by udělené ur�itým podnikům pověřeným poskytováním slu~eb obecného 
hospodářského zájmu rosince 2011 �. (dále jen „Rozhodnutí EK“)

celkové maximální výai K� v následujícím �lenění:

Identifikátor 
sociální slu~by Druh sociální slu~by Poskytnutá dotace celkem

azylové domy

200 K�

500 K�

800 K�

azylové domy

300 K�

500 K�

700 K�

Cílové skupiny:

Osoby bez přístřeaí nebo osoby ~ijící v nejistém nebo nevyhovujícím bydlení

Indikátory

Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek Příjemce

Kód  
indikátoru Název M�rná 

indikátoru
Cílová 

Celkový po�et ú�as níků Ú�astník Výstup

Vyu~ívání podpořených slu~eb Místa Výstup

Kapacita podpořených slu~eb Výsledek

Po�et podpořených Romů Výstup
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Indikátory, pro které jsou stanoveny cílové hodnoty jako závazek Příjemce

Kód  
indikátoru Název M�rná 

indikátoru
Cílová 

Celkový po�et ú�as níků Ú�astník Výstup

Vyu~ívání podpořených slu~eb Místa Výstup

Kapacita podpořených slu~eb Výsledek

Po�et podpořených Romů Výstup

Dotace je krytá prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Opera�ního 
programu Zaměstnanost státního rozpo�tu rozpo�tu Ústeckého kraje na základě

nutí o poskytnutí �. 

rámci ověření Ústeckého kraje �. zajiatění dostupnosti poskytování sociální slu~by 
zařazené do ákladní sítě sociálních slu~eb Ústeckého kraje (dále té~ „ ověření

“) vzniká říjemci dotace závazek poskytování slu~by obecného 
hospodářského zájmu ecifikované v této Smlouvě a v }ádosti poskytovatele sociálních 
slu~eb o ú�elovou dotaci z (dále jen „}ádost “) rámci 

ve smyslu ustanovení �lánku 4 Rozhodnutí 

Poskytovatel na základě svých vlastních zkuaeností s podmínkami poskytování sociálních 
slu~eb na svém území a dále na základě zkuaeností a doporu�ení Ministerstva práce 
a sociálních věci (dále jen „MPSV“) má za to, ~e dotace, za předpokladu splnění dalaích �ástí 

Ústeckého kraje pro poskytování finan�ní podpory poskytovatelům sociálních slu~eb 
rámci programu (dále jen „Metodika “)

představuje slu�itelnou veřejnou podporu Rozhodnutím

Ú�el dotace

Dotace je ur�ena na financování bě~ných (uznatelných) výdajů souvisejících s poskytováním 
základních druhů a forem sociálních slu~eb v rozsahu stanoveném základními �innostmi 
u jednotlivých druhů sociálních slu~eb. Jejich vý�et a charakteristiky jsou uvedeny v �ásti třetí, 
hlavě I, díle 2 a~ 4 zákona o sociálních slu~bách

Lhpta, v ní~ má být dosa~eno ú�elu

Dotace je poskytnuta ú�elově (viz ást této Smlouvy) a lze ji pou~ít pouze 
na úhradu uznatelných nákladů přímo souvisejících 

poskytováním sociální slu~by vzniklých v době 

ÁST 
PRÁVNÍ RÁMEC PRO POSKYTNUTÍ NEINVESTINÍ 

SOCIÁLNÍCH SLU}EB

Na poskytnutí dotace prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím 
Opera�ního programu Zaměstnanost , státního rozpo�tu a rozpo�tu Ústeckého kraje
není právní nárok
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Právní vztahy související s poskytnutím dotace se řídí Předpisy EU a R, pravidly 
pera�ního programu Zaměstnanost , dále pak zejména ustanoveními Rozhodnutí

zákonem �. 250/2000 Sb. o rozpo�tových pravidlech územních rozpo�tů, ve znění 
pozdějaích předpisů (dále jen „zákon o rozpo�tových pravidlech“ zákonem �.
Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné správě a o změně některých dalaích zákonů, ve znění 
pozdějaích předpisů, zákonem �. (kontrolní řád) Rozhodnutí o 
poskytnutí dotace �. OPZ+/2.1/003/0000175 a podmínky pro �erpání, kontrolu 
a finan�ní vypořádání dotace , která

říjemce dotace závazná

PZíjemce prohlaauje, ~e se seznámil pZísluanými dokumenty, které se vztahují 
, zejména s Rozhodnutí o poskytnutí dotace �. 

, které jsou uveZejn�n
Dále pak s pravidly Opera�ního programu Zam�stnanost

uveZejn�nými které tvoZí nedílnou sou�ást ujednání podle této 
pZípad�, ~e shora uvedené dokumenty ukládají Poskytovateli

zavazuje se je pZim�Zen� plnit PZíjemce a pova~uje je
za závazné

případě rozporu ujednání této S výae uvedených dokumentů (nebo těchto 
dokumentů navzájem) je stanoveno následující pořadí závaznosti pro ú�ely odstranění 
rozporů: 

Předpisy EU a R;
Rozhodnutí o poskytnutí dotace �. OPZ+/2.1/003/0000175
Pravidla Opera�ního programu Zaměstnanost ostupná na 
Metodika Ústeckého kraje pro poskytování finan�ní podpory poskytovatelům sociálních 
slu~eb v rámci programu 

ověření Ústeckého kraje �. zajiatění dostupnosti poskytování sociálních slu~eb 
zařazených do ákladní sítě sociálních slu~eb Ústeckého kraje

}ádost poskytovatele sociálních slu~eb o ú�elov

ÁST 
POVINNOSTI PYÍJEMCE 

PZíjemce prohlaauje, ~e dotaci přijímá a v této souvislosti se zavazuje:

Příjemce odpovídá za hospodárné a efektivní pou~ití ú�elem který
Příjemce je v~dy povinen nakupovat zbo~í a slu~by

nejhospodárněji, a to vzhledem k cenám v místě a �ase obvyklým.

Příjemce pou~ít pouze na úhradu uznatelných nákladů poskytování 
sociální slu~by/sociálních slu~eb, uvedené/uvedených v ásti éto

stanoveném základními �innostmi pro přísluaný druh sociální slu~by
zákonem o sociálních slu~bách, a ve lhůtě uvedené v ásti I této S

případě kontroly musí příjemce prokázat, ~e výdaje byly vynalo~eny za cenu obvyklou v místě plnění 
v souladu se zásadou efektivnosti, hospodárnosti a ú�elnosti.

http://www.kr-ustecky.cz/
http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
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Příjemce je povinen poskytovat sociální slu~bu/y, uvedenou/é v ásti I., odst. 1. a 2. této 
Smlouvy, v souladu s ustanovením § 1 zákona o sociálních slu~bách, pouze osobám v 
nepříznivé sociální situaci. Příjemce je dále v souladu s ustanovením § 2, odst. 2 zákona 
o sociálních slu~bách, povinen plánovat poskytování sociální slu~by na základě 
individuálních zjiatěných potřeb tak, aby směřovalo k řeaení nepříznivé sociální situace.

Při �erpání říjemce povinen postupovat v údaji uvedenými v }ádosti
a dodr~et skute�nosti mající vliv na poskytování sociálních slu~eb, které jsou 

této }ádosti

poskytnuté dotace Příjemce nesmí hradit náklady neuznatelné náklady)
specifikované v ásti IV.

Příjemce je povinen vést přidělenou dotaci na jednotlivé Slu~by ú�etnictví odděleně 
vést ú�etnictví v souladu se zákonem �. ú�etnictví, ve znění 

pozdějaích předpisů. Příjemce je povinen jednotlivé originály ú�etních dokladů ozna�it
tak, aby bylo zřejmé, ~e se jedná o výdaj hrazený na základě této Smlouvy tzn. uvést 
„Výdaj na slu~bu je hrazen z dotace od OPZ prostřednictvím ÚK ÚZ ve výai 
…………...K� – reg.�.: “.

Příjemce je při vedení ú�etnictví přísluanými právními 
předpisy a (zejména její ástí X.

Příjemce je povinen dodr~et nákladové rozpo�ty jednotlivých sociálních slu~eb, které jsou 
nedílnou sou�ástí ujednání podle této mlouvy, ulo~ené ve slo~ce na Krajském úřadě 
Ústeckého kraje (dále jen „KÚÚK“) odboru sociálních věcí Od jednotlivých nákladových 
rozpo�tů slu~eb je mo~no se odchýlit předpokladu nepřekro�ení limitu maximální výae 

následujícím způsobem:

bez omezení provádět vzájemné finan�ní úpravy jednotlivých nákladových polo~ek 
hrazených z dotace v rámci jednoho druhu uznatelného nákladu za předpokladu, ~e 
bude dodr~ena stanovená výae přísluaného druhu uznatelného nákladu a změny 
nebudou mít vliv na stanovené ú�elové ur�ení,

vzájemnými finan�ními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z
navýait jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpo�tu slu~by) 
maximálně o 0 % z �ástky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, 
~e bude dodr~ena celková výae poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít 
vliv na ú�elové ur�ení; na sni~ování uznatelných nákladů v jednotlivých nákladových 
druzích se omezení nevztahuje

vzájemnými finan�ními úpravami jednotlivých nákladových druhů hrazených z
navýait jednotlivý druh uznatelných nákladů (uvedený v nákladovém rozpo�tu slu~by) 
o více ne~ 30 % z �ástky dotace přiznané na tento nákladový druh za předpokladu, 
~e bude dodr~ena celková výae poskytnuté dotace a provedené změny nebudou mít 
vliv na ú�elové ur�ení – pouze se souhlasem odboru SV KÚÚK. Pracovníci odboru 
SV KÚÚK, resp. pracovníci ORS, o těchto změnách budou rozhodovat na základě 
písemné ~ádosti poskytovatele sociálních slu~eb (Příjemce).

V případě, ~e Příjemce realizaci sociální slu~by nezahájí, případně nezahájí
bude vydáno rozhodnutí o zruaení ce dle § 82 odst 3 zákona o sociálních 

slu~bách, je povinen do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího 
kalendářním měsíci, ve kterém k těmto skute�nostem doalo, ohlásit tuto skute�nost

písemně na ormuláři áaení změn v případě poskytovatele sociální 
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slu~by registrovaného v Ústeckém kraji se oznamovací povinnost týká jen nezahájení 
realizace sociální slu~by následně vrátit poměrnou �ást vyplacené dotace (dle po�tu 
měsíců, ve kterých slu~ba nebyla realizována) zpět na ú�et 
kalendářních dnů ode dne ohláaení, nejpozději vaak do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy 
byl toto ohláaení povinen u�init. Rozhodným okam~ikem vrácení finan�ních prostředků 
dotace zpět na ú�et je den jejich odepsání z ú�tu říjemce.
V případě, ~e Příjemce nevrátí poskytnuté finan�ní prostředky ve stanovené lhůtě, jedná 

poruaení rozpo�tové kázně ve smyslu ustanovení § 22 zákona rozpo�tových 
zahájí dalaí kroky k jejich vymáhání. Ustanovení tohoto 

odstavce se pou~ije i případě výpovědi smlouvy Poskytovatelem.

Při pou~ití říjemce povinen zajistit, aby nedocházelo k duplicitnímu pou~ití
finan�ních prostředků z více zdrojů stejný uznatelný náklad

řevod dotace mezi jednotlivými sociálními slu~bami poskytovanými Příjemcem není 
mo~ný. 

případě, ~e během roku, na který byla dotace poskytnuta, říjemce obdr~í 
na poskytování sociální slu~by jiného veřejných prostředků
finan�ní prostředky z Evropského sociálního fondu dále jen „ESF“)
o této skute�nost písemně uvést veakeré údaje o výai 
a ú�elu poskytnuté Hláaení dle tohoto jsou předmětem hláaení 

rámci průbě~né zprávy o realizaci a ro�ní zprávy vyjma finan�ních prostředků 
inan�ní prostředky z ESF podléhají hláaení na Formuláři hláaení změn a to 

nejpozději do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 
ve kterém říjemce obdr~í rozhodnutí/smlouvu o přidělení této podpory)

V případě, ~e slu~ba podpořená v rámci tohoto dota�ního programu získá/la na rok, 
který je dotace poskytována plnou nebo �áste�nou podporu z ESF prostřednictvím 

grantového projektu nebo individuálního projektu bude dotace přidělená na slu~bu 
prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Opera�ního programu 

Zaměstnanost , státního rozpo�tu rozpo�tu Ústeckého kraje krácena o alikvotní 
�ástku. 
Pro výpo�et krácení bude pou~it poměr dvanáctin a podíl okam~ité kapacity

průměrných přepo�tených úvazků pracovních úvazků pracovníků v přímé pé�i,
slu~by financované

případě, ~e by na základě svého posouzení dospěl k závěru, ~e by 
ledem k poskytnuté podpoře z veřejných zdrojů mohla �ást přiznané dotace v rámci 

představovat neslu�itelnou veřejnou podporu vnitřním 
, uvědomí neprodleně Příjemce a případně nárok na poskytnutí dotace 

přiměřeně zkrátí � říjemce k vrácení �ásti dotace, která představuje zakázanou
veřejnou podporu.

Příjemce je povinen písemně informovat následujících změnách údajů 
uváděných v }ádosti nejpozději do patnáctého dne kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám doalo
na Formuláři hláaení změn

změny v rozpo�tu sociální slu~by, které se týkají přiznané dotace
změna bankovního ú�tu Příjemce
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Údaje změnách v kontaktních údajích (změna kontaktní osoby, telefonického spojení, 
mailové adresy), o změnách v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) �i 

zruaením registrace sociální slu~by jsou přebírány z údajů povinně hláaených dle zákona 
ociálních slu~bách ( oddělení plánování a registrace sociálních slu~eb

sociálních věc KÚÚK
sociální slu~by (Příjemce) registrovaný v jiném kraji má povinnost písemně 

informovat odbor sociálních věcí, oddělení plánování a rozvoje slu~eb KÚÚK, o změnách
údajů uváděných v }ádosti ve výae uvedeném termínu
Jakákoliv změna ve vztahu k poskytovatelům veřejných prostředků z důvodu vylou�ení 
mo~ného rizika zneu~ití poskytnuté dotace, �i poskytnutí neslu�itelné veřejné podpory 

vnitřním je předmětem hláaení změny průbě~né zprávě nebo ro�ní 
zprávě o realizaci vyjma nahláaení finan�ních prostředků Evropského sociálního fondu

dpvodp zm�n identifika�ních/kontaktních údajp smluvních stran není nutné 
uzavírat dodatek ke Smlouv�

říjemce právnickou osobou, je povinen zajistit, aby případné rozhodnutí o
likvidaci nebo přeměně podle přísluaných právních předpisů bylo přijato a~ předchozím 

oskytovatele. Má se za to, ~e předchozí souhlas byl dán, pokud 
oskytovatel nevyjádří k říjemcem doru�enému oznámení o záměru likvidace nebo 

přeměny ve lhůtě dnů od jeho doru�ení. Příjemce 
veakeré informace o záměru likvidace nebo přeměny, které mohou podle názoru 

oskytovatele ovlivnit podmínky a ú�el poskytnuté dotace. 

Příjemce je povinen na ~ádost ě písemně poskytnout 
po~adované doplňující informace související s poskytovanými sociálními slu~bami
(v�etně podkladů pro výpo�et vyrovnávací platby)

Příjemce je povinen řádně uchovávat veakeré dokumenty související s poskytováním 
sociální slu~by a prokazující �erpání poskytnuté dotace na sociální slu~bu 
10 let od ukon�ení financování této slu~by způsobem, který je v platnými 
právními předpisy eské republiky. Lhůta za�íná bě~et od 1. následujícího roku 

který byla dotace poskytnuta.

Při výběru dodavatelů na zajiatění dodávek a slu~eb je Příjemce
právními předpisy o zadávání veřejných zakáz

Příjemce je předlo~it

ro�ní zprávu o realizaci za období od 

průbě~nou zprávu o realizaci za období od 

ro�ní zprávu o realizaci za období od 

průbě~nou zprávu o realizaci za období od 

závěre�nou zprávu o realizaci za období od 

Ro�ní i Závěre�ná zpráva o realizaci poskytnuté dotace související náklad
které budou proplaceny do následujícího roku.

Bez řádného předlo~ení zpráv o realizaci předepsaném termínu nebudou Příjemci 
následujícím období uvolněny prostředky dotace.
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Příjemce je v rámci předlo~ení ro�ní zpráv a závěre�né zprávy o realizaci
také dolo~it, ~e poskytnutá dotace dalaí podporou, kterou Příjemce 

na Slu~bu obdr~í, nepřesáhla výai vyrovnávací platby ve myslu �l. 5 Rozhodnutí
která je příloze Pověření Vyrovnávací platba bude vyú�tována 
na formuláři, který bude sou�ástí ro�ní a závěre�né zprávy o realizaci é
Ústeckého kraje.

případě, ~e doalo k nadměrnému vyrovnání, je Příjemce povinen nadměrně vyplacenou 
�ástku vrátit na bankovní ú�et Poskytovatele �. v termínu do února
následujícího roku po roku, na který byla vyrovnávací platba kalkulována

rámci ro�ní zprávy o realizaci a v rámci závěre�né zprávy o realizaci je Příjemce povinen 
prokázat, ~e dodr~el maximální mo~ný podíl 
celkových nákladech slu~by, který byl Poskytovatelem stanoven 
ve vyhláaení programu ve výai 92 %

Tato podmínka musí být naplněna
. Toto znamená, ~e dotace z rozpo�tu Ústeckého kraje v rámci programu 

tvoří maximálně 92 %
celkových nákladů sociální slu~by vykázaných v ro�ní zprávě o realizaci za uplynulé 

období �i v závěre�né zprávě o realizaci.

říjemci byla na přísluaný rok přidělena dotace ve výai 3 mil. K� a více, předlo~í do 
následujícího roku sociálních věcí KÚÚK

výrok auditora a vyjádření auditora ke způsobu ú�tování a pou~ití poskytnuté dotace –
v případě poskytovatelů sociálních slu~eb, na které se podle § 20 zákona �.
Sb., o ú�etnictví, ve znění pozdějaích předpisů, vztahuje povinnost ověřování ú�etní 
závěrky auditorem, 

vyjádření auditora ke způsobu ú�tování a pou~ití poskytnuté dotace – v případě 
ostatních poskytovatelů sociálních slu~eb.

Výrok a/nebo vyjádření auditora musí být předlo~eny jako samostatný dokument nikoli jako 
sou�ást jiného dokumentu (např. výro�ní zprávy, její~ předlo~ení KÚÚK nepo~aduje).

případě, ~e říjemce nedodá výrok nebo vyjádření auditora ve stanoveném termínu, 
mů~e být tato skute�nost důvodem pro neposkytnutí dotace následujících letech

Při dodr~ování podmíne stanovených touto S
dle zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finan�ní kontrole) ve znění pozdějaích předpisů souladu se zákonem
�. 255/2012 kontrolní řád Při uplatnění sankcí neoprávněné pou~ití 
nebo zadr~ení § 22 zákona o rozpo�tových pravidlech rámci 
veřejnosprávní kontroly bude kontrolováno dodr~ení veakerých podmínek �erpání
v�etně splnění podmínek pro poskytnutí vyrovnávací platby ve smyslu �l. 5 Rozhodnutí

Příjemce je povinen v souladu se zákonem �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole veřejné 
správě a změně některých zákonů (zákon o finan�ní kontrole), ve znění pozdějaích 
předpisů e zákonem �. 255/2012 Sb o kontrole (kontrolní řád) umo~nit 
výkon kontroly vaech dokladů vztahujících se k poskytnuté dotaci, umo~nit průbě~né 
ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách 
o realizaci projektu se skute�ným stavem místě jeho realizace a poskytnout sou�
vaem osobám oprávněným k provádění kontroly Těmito oprávněnými osobami jsou 
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zaměstnanci odboru sociálních věcí a odboru kontroly KÚÚK a přizvané dle §
zákona �. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále pak , Ministerstvo financí, 
Nejvyaaí kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský ú�etní dvůr, případně dalaí orgány 
oprávněné k výkonu kontroly

Kontrolní orgán je oprávněn v rámci kontroly dodr~ování podmínek, za nich~ byla dotace 
ntroly rozsahu a průběhu poskytování sociální slu~by, po~adovat 

předlo~ení dalaích dokladů a dokumentů týkajících se poskytování sociální slu~by. 
Příjemce je povinen předlo~it dokumentaci u~ivatelů sociální slu~by, zejména smlouvy o 
poskytnutí slu~by, záznamy o potřebách, individuální plány, záznamy o průběhu 
poskytování slu~by, vybraného vzorku u~ivatelů sociální slu~by v rozsahu stanoveném 
kontrolním orgánem.

Příjemce j při plnění jeho povinnosti vů�i Úřadu 
ochranu hospodářské soutě~e a Evropské komisi.

Příje Katalogu sociálních slu~eb Ústeckého kraje, 
případě změny něm aktualizovat uvedené údaje a do 31. ka~dého roku finan�ní 

vyplnit výkaznictví registrovaných ciálních slu~eb, na ně~ bylo Příjemci uděleno 
ozhodnutí o registraci. 

Příjemce, který je poskytovatelem sociální slu~by Osobní asistence (§ 39) dle zákona o 
sociálních slu~bách, je povinen od 1. 1. 2022 plnit po~adavky na tyto slu~by dle vizí 
Ústeckého kraje, schválené v Ak�ním plánu rozvoje sociálních slu~eb v ÚK na rok 2022 a 
podrobně rozepsané v příloze �. 1 Metodiky zajiatění sítě sociálních slu~eb ÚK –

Příjemce je povinen plnit i veakeré dalaí povinnosti vyplývající zejména z právních 
předpisů EU a R, nutí o poskytnutí �. 

a pravidel Opera�ního programu Zaměstnanost

Příjemce je povinen naplnit celkové cílové hodnoty indikátorů uvedených v ásti I, 
1; definice indikátorů je obsa~ena v Obecné �ásti pravidel pro 
~adatele a příjemce v rámci Opera�ního programu Zaměstnanost

Celkovou cílovou hodnotu indikátorů, resp. výsledků říjemce naplní, pokud celková míra 
naplnění indikátorů výstupů, resp. výsledků dosáhne 100 %.

Pro zjiatění celkové míry naplnění indikátorů výstupů se se�tou procenta naplnění cílových 
hodnot uvedených v ásti I., 1 této Smlouvy u jednotlivých indikátorů 
výstupů/výsledků a vydělí se po�tem těchto indikátorů, a to odděleně pro indikátory 
výstupů a indikátory výsledků. Pokud nebyla vy�erpána celková maximální výae dotace, 
sni~ují se cílové hodnoty v ásti I., 1 této Smlouvy tak, ~e se vynásobí podílem 
skute�ně vy�erpané �ástky dotace k celkové maximální výai dotace. Překro�ení cílové 
hodnoty jednotlivých indikátorů výstupů bude zohledněno maximálně v míře 120 %. Při 
zjiatění celkové míry naplnění indikátorů výsledků se postupuje obdobně.

ÁST IV
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Dotace je poskytována bezhotovostně a vyplácena v souladu s případnými regula�ními 
opatřeními následovně:
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poskytovatelům sociálních slu~eb, pokud nejsou zřizovány územními 
samosprávnými celky, platebním poukazem na jejich bě~né ú�ty, 

příspěvkovým organizacím zřizovanými platebním poukazem na bě~né 
ú�ty zřizovatele, ………………….., �.ú.: ………………, pod UZ (ú�elovým znakem) 

příspěvkovým organizacím zřizovaným oskytovatelem na jejich bě~né ú�ty

ředpokládané výae a termíny záloh

záloha v termínu do 30. 11. 2022 ve výai maximálně 100 % poskytnuté dotace na daný 

záloha v termínu do 28. 2. 2023 ve výai maximálně 100 % poskytnuté dotace na daný 
rok po předlo~ení ro�ní zprávy o realizaci
záloha v termínu do 29. 2. 2024 ve výai maximálně 100 % poskytnuté dotace na daný 
rok po předlo~ení ro�ní zprávy o realizaci

Faktické výplatě zá dotace předchází „přijetí“ záloh prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Opera�ního programu Zaměstnanost , státního 
rozpo�tu rozpo�tu Úste kého případě, ~e Poskytovatel neobdr~í tuto zálohu 

obdr~í zálohu ve sní~ené výai, mů~e přistoupit k neposkytnutí nebo sní~ení dotace 
Příjemc

Příjemce bere na vědomí, ~e mů~e dojít k vydání dodatku k Rozhodnutí MPSV, 
kterým bude změněna výae dotace, kterou �erpá Poskytovatel za ú�elem zabezpe�ení 
dotace poskytované touto Smlouvou Příjemci. Smluvní strany pro tento případ výslovně 
sjednávají, ~e Poskytovatel je oprávněn přiměřeně a jednostranným právním jednáním 
změnit výai dotace uvedené v to ustanovení.

ÁST 
ANKCE A OPATYENÍ K ZAMEZENÍ A VRÁCENÍ JAKÉKOLIV NADM�RNÉ 

VYROVNÁVACÍ PLATBY

při uvolňování záloh průběhu 
podezření na poruaení rozpo�tové kázně ve smyslu zákona o rozpo�tových pravid

oskytovatel oprávněn říjemci pozastavit poskytnutí dalaí zálohy. Tato skute�nost 
říjemci oznámena dopisem vedoucím u sociálních věcí KÚÚK

prodleně po vzniku podezření na poruaení rozpo�tové kázně. V případě, ~e 
na základě proběhnutého aetření se podezření z poruaení rozpo�tové kázně neproká~e, 
budou pozastavené zálohy říjemci následně uvolněny.

případě, ~e poruaení podmínek mlouvy bude kvalifikováno jako poruaení rozpo�tové 
kázně dle ustanovení § 22 zákona o rozpo�tových vrátí Příjemce 
zpět dotaci ve výai �ástky neoprávněně pou~itých nebo zadr~ených prostředků v�etně 
vyměřeného penále ve výai 1 promile denně z neoprávněně pou~itých nebo zadr~ených 
prostředků.
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V případě, ~e říjemce nepředlo~í ro�ní, příp. závěre�nou zprávu o realizaci
uvedeném termínu dopustí se Příjemce záva~ného poruaení rozpo�tové kázn� ve 

smyslu § 22 odst. 2 písm. c) zákona o rozpo�tových pravidlech V případě poruaení 
rozpo�tové kázně se s Příjemcem zahájí řízení o poruaení rozpo�tové kázně, v jeho~ 
rámci mů~e být Příjemci ulo~en odvod za poruaení rozpo�tové kázně.

je oprávněn vypovědět S případě, ~e Příjemce poruail smluvní 
ásti patnáctého dne 

kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém k těmto změnám 
doalo neoznámí změny v souvislosti se změnou (změna rozhodnutí o registraci) �i 
zruaením registrace sociální slu~by. Výpověď musí mít písemnou formu a nabývá 
ú�innosti uplynutím výpovědní lhůty, která �iní 30 dnů od doru�ení výpovědi.

Příjemce předlo~í ro�ní, příp. závěre�né vyú�tování dotace a vyrovnávací platby ve 
stanoveném termínu, ale bude neúplné (nebude obsahovat vaechny stanovené 
nále~itosti) �i vyplněné chybně, bude mu umo~něna oprava �i doplnění. V případě, ~e 
nedoplní neúplné �i neopraví chybné ro�ní, příp. ávěre�né vyú�tování dotace ani po 
marném uplynutí náhradní lhůty 3 kalendářních dnů ode dne doru�ení výzvy 

nápravě (zasílají pracovníci OFKZ kontaktní osobě, po domluvě, na 
email), dopustí se Příjemce záva~ného poruaení rozpo�tové kázně. Výzva Poskytovatele 

nápravě ro�ního, příp. závěre�ného vyú�tování dotace a vyrovnávací platby bude 
u�ena maximálně dvakrát, pokud ro�ní, příp. závěre�né vyú�tování dotace a 

vyrovnávací platby bude i po druhé opravě neúplné �i vyplněné chybně dopustí s
Příjemce záva~ného poruaení rozpo�tové kázně.

Převýaí li poskytnutá dotace celkové náklady slu~by, je Příjemce povinen vrátit tu �ást 
dotace, která tvoří „zisk“ lu~by (zisk z dotace nesmí být realizován

případě kladného rozdílu mezi výnosy a náklady Slu~by, je Příjemce povinen vrátit tu 
�ást ú�elové dotace, která tvoří „zisk“ Slu~by.

případě nedodr~ení podmínky stanovené v ásti III. týkající 
se dodr~ení maximálního mo~ného podílu dotace z Programu na celkových nákladech 
Slu~by se ulo~í za nesplnění této podmínky. Pro výpo�et výae se pou~ije 
rozdíl mezi maximálním mo~ným podílem dotace ve výai 92 % (Slu~by uvedené ve 
skupinách 2 a podle �lenění Slu~eb do skupin uvedeném v ásti VII. 

% (Slu~by uvedené ve skupině 1 podle �lenění Slu~eb do skupin uvedeném v ásti 
celkových nákladech Slu~by vykázaných ve Zprávě o realizaci 

skute�ně vykázaným podílem dotace na celkových nákladech Slu~by vykázaný
rávě o realizaci

splnění podmínek v je poruaení povinností uvedených ásti III.
ásti VI. pova~ováno za méně záva~né poruaení 

rozpo�tové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o rozpo�tových pravidlech
Odvod za tato poruaení rozpo�tové kázně se stanoví následujícím procentním rozmezím
za daný rok

vedení ú�etnictví v ásti III této např.: vedení 
ú�etnictví v rozporu se zákonem o ú�etnictví; není děleně ú�továno v rozsahu 
veakerých příjmů a výdajů, respektive výnosů a nákladů vzniklých při poskytování 
sociální slu~by) �ástky vyplacené dotace na základě Smlouvy
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informování oskytovatele o změnách vymezených v ásti III.
po stanovené lhůtě a~ 5 % dotace poskytnuté na danou Slu~bu,

nepředlo~ení právy o realizaci termínu stanovém ásti III., 
0 % �ástky vyplacené dotace na základě Smlouvy,

nevyplnění neúplné vyplnění nepravdivé vyplnění výkaznictví 
registrované sociální slu~by, na ně~ bylo Příjemci uděleno rozhodnutí o registraci, 

álních slu~eb Ústeckého kraje v termínu stanoveném v ásti III.
% dotace poskytnuté na danou Slu~bu,

oruaení povinnosti stanovené ásti VI
oskytnuté na danou slu~bu.

případě, ~e do data ukon�ení realizace projektu nebude dosa~ena celková cílová 
hodnota indikátorů výstupů a výsledků uvedená ásti I., 1. této Smlouvy, bude dle 
44a odst. 4 písm. a) rozpo�tových pravidel vyměřen následující odvod z �ástky, 
ve které byla poruaena rozpo�tová kázeň (tj. z vy�erpané �ástky dotace), při�em~ odvod 
za poruaení rozpo�tové kázně nemů~e být vyaaí ne~ celková �ástka dotace, která byla 

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorp výstupp

Celková míra naplnění indikátorů výstupů 
uvedených v ásti I., 

�ástky, ve které byla 
poruaena rozpo�tová kázeň

méně ne~ 85 % a zároveň alespoň

méně ne~ 70 % a zároveň alespoň 

méně ne~ 55 % a zároveň alespoň 

méně ne~ 40 %

Sankce při nesplnění celkové cílové hodnoty indikátorp výsledkp

Celková míra naplnění indikátorů 
výsledků uvedených v ásti I., 

�ástky, ve které byla 
poruaena rozpo�tová kázeň

méně ne~ 75 % a~ 50 %

méně ne~ 50 %

Poruaení povinnosti uvedené v ásti III., odst. 26 Smlouvy je pova~ováno za méně 
záva~né poruaení rozpo�tové kázně ve smyslu ustanovení § 22 odst. 5 zákona o 
rozpo�tových pravidlech. Odvod za nesplnění po~adavků na slu~bu dle vizí Ústeckého 

– slu~by Osobní asistence (OA) – příloha �. 1 Metodiky zajiatění sítě sociálních 
slu~eb ÚK – Harmonogram se stanoví následujícím procentním vyjádřením: 
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Po~adavek na slu~bu Důkazy (kritéria) neplnění 
po~adavku

je základní sociální slu~bou 
pé�e poskytovanou osobám 

nepříznivé sociální situaci. 
Umo~ňuje svým klientům setrvat 

jejich přirozeném prostředí, 
doplňuje pé�i neformálních 
pe�ujících a podporuje je při 
pochopení potřeb u~ivatele. 
Podporuje u~ivatele ve vyu~ívání 
bě~ně dostupných veřejných 

u~eb a udr~ení bě~ných vazeb 
komunitě.

Popis nepříznivé sociální situace ~adatele o slu~bu 
bývá sou�ástí záznamu ze sociálního aetření nebo 
záznamu z úvodního rozhovoru.
Nepříznivá sociální situace zájemce o slu~bu by 
měla být popsána v kontextu po~adavků zákona �. 

/2006 Sb. o sociálních slu~bách (§ 2, § 3).
Ka~dý poskytovatel je povinen vést písemné důkazy 
o tom, ~e s ~adatelem/u~ivatelem o jeho nepříznivé 
sociální situaci jednal, ~e zjiaťoval mo~nosti řeaení 
situace ~adatele jinými prostředky (vyu~ití jiných 
zdrojů) a z jakého důvodu poskytl podporu právě 
své slu~by.

vyplacené 

základě 

Poskytovatel nabízí a svou 
nabídkou oslovuje vaechny cílové 
skupiny uvedené v zákoně o 
sociálních slu~bách, které mají 
sní~enou soběsta�nost:

důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního 
posti~ení, jejich~ situace vy~aduje 
pomoc jiné fyzické osoby.

Poskytovatel má dle po~adavku registrovány 
vaechny cílové skupiny bez věkového omezení, tyto 
údaje prezentuje na svých webových stránkách a v 
propaga�ních materiálech a v souladu s nimi nabízí 
a poskytuje registrovanou sociální slu~bu.

vyplacené 

základě 

OA je prokazatelně nabízena bez 
�asového omezení a následně 
poskytována dle potřeb u~ivatelů.

kytovatel má po~adovanou provozní dobu 
zaregistrovanou a informuje o ní prostřednictvím 
svých webových stránek, propaga�ních materiálů a 
vnitřních pravidel, se kterými následně 
zájemce/~adatele o slu~bu seznamuje v rámci 
sjednávání podmínek o poskytování sociální slu~by 

podle těchto pravidel slu~bu poskytuje. Ze spisové 
dokumentace klientů by mělo být zřejmé, ~e jim byla 
tato informace poskytnuta a dána tak mo~nost si 
dojednat průběh (tedy i �as) poskytování slu~by dle 
svých potřeb, samozřejmě s ohledem na mo~nosti 

vyplacené 

základě 

veřejnost a zájemce o slu~bu o své 
�innosti v Regionální 
kartou sociálních slu~eb ÚK 

rozsahu oblastí a slu~eb.

Poskytovatel je schopen prokázat, ~e informuje 
zájemce o slu~bu o své �innosti v souladu s 
Regionální kartou slu~eb, ať u~ informuje 
prostřednictvím webových stránek nebo v rámci 
jednání se zájemcem o slu~bu (vedené záznamy), 
případně i dále v průběhu poskytování slu~by 
plánování slu~by, nabízení dalaích mo~ností dle 
aktuálních potřeb klienta (záznamy v IP).  

vyplacené 

základě 

Poskytovatel OA nabízí podporu a 
zjiaťuje potřeby osob v
Regionální karty sociálních slu~eb 
ÚK a následně poskytuje základní 
sociální poradenství a odpovídající 
podporu doplňující přirozené zdroje 
a veřejné slu~by v rozsahu, který 
vyplynul ze zjiaťování potřeb.

Ze spisové dokumentace klienta musí být zřejmé, ~e 
byly zjiaťovány vaechny potřeby v roz
Regionální karty sociálních slu~eb ÚK. U ka~dé 
potřeby by mělo být popsáno, jakým způsobem je 
zajiatěna (např. klient zvládne 
sám/rodina/sousedská výpomoc/sociální slu~ba).

vyplacené 

základě 

Odvody za poruaení rozpo�tové kázně při pou~ití té~e dotace se s�ítají, s výjimkou odvodů 
za poruaení rozpo�tové kázně poruaením pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Za 
poruaení pravidel pro zadávání veřejných zakázek se ulo~í odvod ve výai nejzáva~nějaího 
poruaení těchto pravidel u stejné zakázky. Při neoprávněném pou~ití peně~ních 
prostředků dle § 22 odst. 2 písm. a) nebo b) zákona �. 250/2000 Sb. odpovídá odvod za 
poruaení rozpo�tové kázně výai poskytnutých prostředků, mimo případů, kdy se podle této
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Smlouvy (odst. 3 tohoto �l.) za poruaení méně záva~né povinnosti ulo~í odvod ni~aí. Při 
poruaení několika méně záva~ných povinností se odvody za poruaení rozpo�tové kázně 
s�ítají. Odvody za poruaení rozpo�tové kázně lze ulo~it pouze do výae peně~ních 

tředků poskytnutých ke dni poruaení rozpo�tové kázně. Při podezření na poruaení 
rozpo�tové kázně mů~e Poskytovatel pozastavit poskytnutí peně~ních prostředků, a to a~ 
do výae předpokládaného odvodu. Pokud KÚÚK ulo~í odvod za poruaení rozpo�tové 
kázně, v rozhodnutí uvede, ~e ulo~eného odvodu bude odvedena pouze �ástka ve výai 
rozdílu mezi ulo~eným odvodem a peně~ními prostředky neposkytnutými z důvodu 
podezření na poruaení rozpo�tové kázně. Pokud KÚÚK odvod neulo~í, Poskytovatel 
poskytne pozastavené peně~ní prostředky Příjemci.

ÁST 

Příjemce případě informování sdělovacích prostředků uvést fakt, ~e Slu~ba 
podpořen prostředků 

Při propagaci Slu~by typu publikací, internetových stránek �i jiných nosi�ů uvede Příjemce
skute�nost, ~e Slu~bu podpořil P tel (dále „Sponzorský vzkaz“) provedení 

ující logomanuál – Obecná �ást pravidel pro 
~adatele a příjemce v rámci OPZ Příjemce 

mlouvy výslovně prohlaauje, ~e se s daným seznámil.

minimálně v průběhu 
informovat veřejnost o podpoře získané z fondů EU tím, ~e:

zveřejní na své internetové stránce, pokud taková stránka existuje
ú�asti dané slu~by v uvedením úplného názvu projektu, registra�ního 
�ísla projektu a termínu realizace projektu.
umístí alespoň 1 povinný plakát velikosti minimálně A3 s

místě působení slu~by na snadno viditelném pro veřejnost dostupném místě 
– Obecná �ást pravidel pro ~adatele a příjemce v rámci 

Kraje je ochrannou známkou, která po~ívá ochrany podle zákona �.
o ochranných známkách a o změně zákona �. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, 
přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalaích zákonů (zákon o
a soudcích), ve znění pozdějaích předpisů.

ÁST VII.
POV�YENÍ KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJo

Pověření a ú�el zpracování osobních údajů
Poskytovatel pověřuje říjemce, jako~to zpracovatele, ke zpracování osobních údajů
v�etně citlivých údajů (dále jen „osobní údaje“), osob podpořených v projektu za ú�elem 
prokázání řádného a efektivního nakládání s prostředky Evropského sociálního fondu
které byly na realizaci projektu poskytnuty z

http://www.esfcr.cz/
http://www.esfcr.cz/
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Rozsah zpracování osobních údajů na základě pověření a jejich ochrana
Příjemce je oprávněn zpracovávat osobní údaje podpořené osoby v rozsahu vymezeném 

Obecné �ásti pravidel pro ~adatele a příjemce v rámci Opera�ního programu 
Zaměstnanost
Osobní údaje je říjemce oprávněn zpracovávat výhradně v realizací 

zejména pak při přípravě zpráv o realizaci projektu.

Technické a organiza�ní zabezpe�ení ochrany osobních údajů
Příjemce je povinen zpracovávat a chránit osobní údaje v Obecným nařízením 
o ochraně osobních údajů, a to zejména takto:

Osobní údaje ve fyzické podobě, tj. listinné údaje �i na nosi�ích dat, budou 
uchovávány v uzamykatelných schránkách, a to po dobu uvedenou v 4 této 
ásti;
Osobní údaje v elektronické podobě budou zpracovává , jeho~ správcem 
je Ministerstvo práce a sociálních věcí; 
Zaměstnanci Poskytovatele, kterým bude umo~něn přístup ke zpracovávaným 
osobním údajům, budou Poskytovatelem dolo~itelně pou�eni o povinnosti zachovávat 
ml�enlivost podle § 15 zákona �. 101/20 o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějaích předpisů

Doba zpracování 
je oprávněn zpracovávat osobní údaje po dobu deseti let od ukon�ení 

při�em~ tato lhůta za�íná bě~et 1. ledna následujícího kalendářního 
roku poté, kdy byla vyplacena závěre�ná platba, příp. kdy 
poukázal přeplatek dotace stanovený na základě schváleného vyú�tování výdajů v 
závěre�né ~ádosti o platbu zpět Bez zbyte�ného odkladu po uplynutí této doby je 

povinen provést likvidaci těchto osobních údajů.

ÁST 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany mohou podat písemný návrh na zruaení smlouvy z důvodů uvedených
§ 167 odst. 1 správního řádu. Pokud strana mlouvy, které byl návrh doru�en, s ním 

vysloví souhlas, smlouva zaniká dnem, kdy písemný souhlas dojde smluvní straně, která 
návrh podala. Pokud strana mlouvy, které byl návrh doru�en, s ním nevysloví souhlas, 

mlouva nezaniká.

mlouvu lze měnit �i doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných 
a �íslovaných dodatků výjimkou jednostranného právního jednání, které si poskytovatel 
dotace a příjemce dotace dohodli v ásti IV. Smlouvy.

této Smlouvě není stanoveno jinak, pou~ijí se přiměřeně na právní vztahy z ní 
vyplývající přísluaná ustanovení správního řádu, případně přísluaná ustanovení 
ob�anského zákoníku s výjimkou uvedenou v § 170 správního řádu. právních 
poměrů při poskytnutí dotace podle této S Ministerstvo financí.

Příjemce souhlasí se zveřejněním svého jména/názvu (obchodní firmy), sídla/
dota�ního titulu a výae poskytnuté dotace a se zápisem těchto údajů do veřejně 
přístupného informa�ního registru vedeného Krajským úřadem Ústeckého kraje.

případě listinné podoby eních s platností 
originálu, při�em~ P Příjemce obdr~í po vyhotovení
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úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláatních podmínkách ú�innosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějaích 
předpisů. Příjemce prohlaauje, ~e souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů 
obsa~ených v této Smlouvě, které by jinak podléhaly zne�itelnění, v registru smluv, popř. 
disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních 
údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly zne�itelnění. Smluvní strany se dohodly na 
tom, ~e uveřejnění v registru smluv provede Poskytovatel, který zároveň zajistí, aby 
informace o uveřejnění této Smlouvy byla zaslána příjemci do datové schránky ID
Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a ú�innosti dnem uveřejnění v

potvrzuje, ~e poskytnutí dotace a o uzavření této 
Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením �. 020/17Z/2022

Ústí nad Labem dne ……………….. V ………………… dne ………………..

……………………………………………. ………………………………………………

Ústecký kraj
PaedDr. Jiří Kulhán

náměst k hejtmana Ústeckého kraje

Příjemce
Armáda spásy v eské republice, z.s.


