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Plzeňský kraj 
Sídlo:  Škroupova 18, 306 13  Plzeň 
k podpisu smlouvy oprávněn: Mgr. Zdeněk Honz, náměstek hejtmana pro oblast 

sociálních věcí 
IČO:  70890366 
DIČ: CZ70890366 
Bankovní spojení:                        Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu:  1053009898/5500  
 
na straně jedné jako poskytovatel finanční dotace 
/dále jen „Poskytovatel“/ 
 
 
a 
 
 
Člověk v tísni, o.p.s. 
Sídlo:   Šafaříkova 635/24, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
Osoba oprávněná k podpisu smlouvy:   Šimon Pánek, ředitel 
IČO:   25755277 
Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu:                                     260995702/0300 
Zapsán v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeném Městským soudem 
v Praze oddíl O, vložka 119  
 
  
na straně druhé, jako příjemce finanční dotace 
/dále jen „Příjemce“/ 
 

uzavírají mezi sebou tento 

 

Dodatek č. 3 

ke smlouvě o poskytnutí účelové dotace č. 32012016 ze dne 30. 6. 2016 

podle § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů 

 

Článek I. 

 
Poskytovatel a Příjemce se dohodli na změně smlouvy takto: 
 

 
Mění se čl. XI., kde se s účinností od 1. 1. 2018 mění odst. 5 a odst. 5 nyní zní 
takto: 
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5. Příjemce je povinen odděleně účtovat o veškerých výnosech a nákladech 
(příjmech a výdajích) vzniklých při poskytování sociální služby, na kterou má 
Pověření a vést účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.,  
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je povinen své výnosy  
a náklady (příjmy a výdaje) mít vedeny transparentně s jednoznačnou vazbou 
ke konkrétní sociální službě – identifikátoru služby (např. analytické účty, 
účetní střediska, zakázky). 

Příjemce má povinnost vést výnosy a náklady (příjmy a výdaje) spojené  
s poskytováním příslušné sociální služby v účetnictví Příjemce odděleně  
od výnosů a nákladů (příjmů a výdajů) spojených s jinými službami  
či činnostmi Příjemce.  

Povinnost odděleného účtování se vztahuje na sociální službu poskytovanou  
v rozsahu základních činností, tj. nejsou zahrnovány případné fakultativní 
služby, doplňkové či návazné činnosti, pokud je Příjemce v rámci služby 
zajišťuje.  

V souvislosti s realizací Individuálního projektu byl Příjemce pověřen 
poskytováním jedné sociální služby dvěma Pověřeními z důvodu nutnosti 
oddělení věkové skupiny osob, kterou lze podporovat z OPZ (osoby starší  
15 let včetně a mladší 65 let) od věkové skupiny osob, kterou z OPZ 
podporovat nelze (osoby mladší 15 let a starší 65 let včetně). V tomto případě 
je Příjemce povinen účtovat obě části sociální služby odděleně, tj. zvlášť 
účtovat náklady a výnosy (příjmy a výdaje) základních činností sociální služby 
poskytované věkové skupině osob do 15 a nad 65 let včetně a zvlášť účtovat 
náklady a výnosy (příjmy a výdaje) základních činností sociální služby 
poskytované věkové skupině osob nad 15 let včetně a do 65 let.  

Poskytuje-li Příjemce více služeb nebo vykonává-li i jiné činnosti než základní 
činnosti sociální služby, je povinen mít vnitřním předpisem upraveno rozdělení 
nákladů společných pro více služeb či činností (např. energie, nájem apod.)  
a způsobem uvedeným ve vnitřním předpisu o těchto nákladech během roku 
účtovat. To platí i v případě služby poskytované na základě dvou Pověření. 

V případě porušení povinností uvedených v tomto odstavci je poskytovatel 
povinen vrátit dotaci ve výši neoprávněně čerpaných finančních prostředků 
s výjimkou porušení povinnosti mít vnitřním předpisem upraveno rozdělení 
nákladů společných pro více služeb či činností, v takovém případě činí odvod 
za porušení rozpočtové kázně 5 - 10 % Dotace. 

 
Článek II. 

1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v plném znění včetně 
všech obsažených údajů a informací podle § 10d zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
a podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
popřípadě obdobně podle příslušných ustanovení uvedených zákonů.  

2. Plzeňský kraj se zavazuje zveřejnit tento dodatek v registru smluv ve smyslu 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
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uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti. 

4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Plzeňského 
kraje usnesením č. 450/17 ze dne 18. 12. 2017. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.  

6. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž Příjemce dotace 
obdrží jedno vyhotovení a Poskytovatel čtyři vyhotovení. 

 

 

 
V Plzni dne 17. 1. 2018    V Plzni dne 26. 1. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………… ……………………………… 

             Šimon Pánek         Mgr. Zdeněk Honz 
                ředitel        náměstek hejtmana 

                        pro oblast sociálních věcí 
 
  

 

 
 

 


