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SMLOUVA O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

ID O01716.0001 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Poskytovatel: 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace 
adresa: Pod Příkopem 934/4, 586 01 Jihlava  
IČO: 71197435 
zastoupen: PhDr. Olgou Hinkovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  

Sberbank CZ, a. s. 
číslo účtu: 4200021584/6800 

 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako oprávněný poskytovatel vedený v 
registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních 
služeb Kraje Vysočina („Síť Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené 
sociální služby: 

 
Název sociální služby:  Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, 
příspěvková organizace 
Druh sociální služby: intervenční centrum 
Forma poskytování: ambulantní, terénní 

pospichalova
Textový rámeček
RK-18-2016-20, př. 4počet stran: 12
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Identifikátor: 4794871 
Místo provozování služby: Jihlava 
Hlavní cílová skupina: oběti domácího násilí 
Celková kapacita služby: 3,6 
Kapacita služby financovaná z projektu: 2,88 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,72 

 (dále jen „Služba“). 
 

Čl. 3 
Řízení o zařazení do Sítě Kraje 

 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v 

souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb 
na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou 
potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. Na 
základě usnesení rady Kraje Vysočina ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, představující síť 
veřejně podporovaných sociálních služeb v kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina Poskytovatel 

prokázal, že je schopen zajistit dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a 
kapacitě. 

 
Čl. 4 

Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 
 

1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje zakládá 
povinnost Poskytovatele k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a rozsah jsou 
vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a 

vyhodnocuje nutnost jejích změn v závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu 
poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v 
průběhu doby trvání Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, 
zejména kapacita, místo provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 5 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšími 
právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění služby 

a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Zadavatele neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku 

vliv na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
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Čl. 6 

Vyrovnávací platba 
 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím 
Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 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, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a optimálních 

výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních služeb od 
uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je 

uplatňován výpočet rozdílem optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě 
složky stanoveny ve Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, 
příspěvek na provoz - Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora 
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené 
dne 15. 3. 2016 usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším 
usnesením rady kraje, a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních 
služeb v Kraji Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden 
v tomto dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy. 
 

Čl. 7 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do 

Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a se zajištěním dostupnosti a efektivity 
poskytování Služby a nezjedná dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany 
Zadavatele, může být platnost pověření ze strany kraje ukončena a Poskytovatel z Krajské 
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyřazen i před uplynutím stanovené doby. 
V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti tohoto pověření 
podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky nebo část vyrovnávací 
platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba odpovídající době platnosti pověření. 

 
 

Čl. 8 
Výkon veřejné služby 

 
1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Poskytovatel pověřen poskytováním služby 

obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
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za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011. 

2) Poskytovatel uzavřením této smlouvy akceptuje toto Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Zadavatel a Poskytovatel touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a jejich 
účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Zadavatele 

a druhé pro Poskytovatele. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 
smlouvy. 

 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 24. 5. 2016 usnesením č. 

…………………………. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 
HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 

 
 

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

ID O01716.0002 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Poskytovatel: 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Zadavatel: 
Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 
adresa: V. Nezvala 115, 675 71 Náměšť nad Oslavou  
IČO: 71184601 
zastoupen: Mgr. Hanou Šerákovou 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 19-4614200267/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako oprávněný poskytovatel vedený v 
registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních 
služeb Kraje Vysočina („Síť Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené 
sociální služby: 

 
Název sociální služby:  Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
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Identifikátor: 9868644 
Místo provozování služby: Náměšť nad Oslavou 
Hlavní cílová skupina: osoby s mentálním postižením 
Celková kapacita služby: 3,353 
Kapacita služby financovaná z projektu: 2,85005 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: 0,50295 

 (dále jen „Služba“). 
 

Čl. 3 
Řízení o zařazení do Sítě Kraje 

 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v 

souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb 
na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou 
potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. Na 
základě usnesení rady Kraje Vysočina ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, představující síť 
veřejně podporovaných sociálních služeb v kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina Poskytovatel 

prokázal, že je schopen zajistit dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a 
kapacitě. 

 
Čl. 4 

Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 
 

1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje zakládá 
povinnost Poskytovatele k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a rozsah jsou 
vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a 

vyhodnocuje nutnost jejích změn v závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu 
poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v 
průběhu doby trvání Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, 
zejména kapacita, místo provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 5 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšími 
právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění služby 

a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Zadavatele neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku 

vliv na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
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Čl. 6 

Vyrovnávací platba 
 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím 
Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 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, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a optimálních 

výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních služeb od 
uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je 

uplatňován výpočet rozdílem optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě 
složky stanoveny ve Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, 
příspěvek na provoz - Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora 
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené 
dne 15. 3. 2016 usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším 
usnesením rady kraje, a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních 
služeb v Kraji Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden 
v tomto dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy. 
 

Čl. 7 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do 

Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a se zajištěním dostupnosti a efektivity 
poskytování Služby a nezjedná dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany 
Zadavatele, může být platnost pověření ze strany kraje ukončena a Poskytovatel z Krajské 
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyřazen i před uplynutím stanovené doby. 
V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti tohoto pověření 
podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky nebo část vyrovnávací 
platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba odpovídající době platnosti pověření. 

 
 

Čl. 8 
Výkon veřejné služby 

 
1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Poskytovatel pověřen poskytováním služby 

obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
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za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011. 

2) Poskytovatel uzavřením této smlouvy akceptuje toto Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Zadavatel a Poskytovatel touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a jejich 
účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Zadavatele 

a druhé pro Poskytovatele. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 
smlouvy. 

 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 24. 5. 2016 usnesením č. 

…………………………. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 
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SMLOUVA O VYDÁNÍ POVĚŘENÍ K POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB OBECNÉHO 

HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 
 

 
uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních 
stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský 

zákoník“) 
 
 

ID O01716.0003 
 
 

Čl. 1 
Smluvní strany 

 
Poskytovatel: 
Kraj Vysočina 
se sídlem:              Žižkova 57, 587 33  Jihlava 
IČO:    70890749 
zastoupený:   MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje 
k podpisu smlouvy pověřen: Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní kraje 
(dále jen “Kraj”) 
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava 

číslo účtu: 4200176965/6800 
  variabilní symbol:   

specifický symbol: 
 
a 
 
Zadavatel: 
Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace 
adresa: Dobešovská 1, 394 94 Černovice  
IČO: 70659001 
zastoupen: Ing. Františkem Vránkem 
(dále jen “Příjemce”)  
bankovní spojení:  
   Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 78-0042070277/0100 
 
 

Čl. 2 
Účel smlouvy 

 
Účelem této smlouvy je pověřit na období od 1. 6. 2016 do 31. 12. 2018 pověřit k poskytování 
služby obecného hospodářského zájmu Příjemce, který je jako oprávněný poskytovatel vedený v 
registru poskytovatelů sociálních služeb dle § 78 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSS“) a je zařazen do Krajské sítě sociálních 
služeb Kraje Vysočina („Síť Kraje“) za účelem zajištění dostupnosti poskytování dále vymezené 
sociální služby: 

 
Název sociální služby:  Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace 
Druh sociální služby: sociálně terapeutické dílny 
Forma poskytování: ambulantní 
Identifikátor: 4748179 
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Místo provozování služby: Černovice 
Hlavní cílová skupina: osoby s mentálním postižením 
Celková kapacita služby: 7 
Kapacita služby financovaná z projektu: 7 
Kapacita služby pro uživatele nad 65 let: - 

(dále jen „Služba“). 
 

Čl. 3 
Řízení o zařazení do Sítě Kraje 

 
1) Podle § 95 ZSS zajišťuje kraj dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v 

souladu se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb 
na svém území; přitom přihlíží k informacím obcí o kapacitě sociálních služeb, které jsou 
potřebné pro zajištění potřeb osob na území obcí.  

 
2) Potřebnost zajištění dostupnosti poskytování Služby v rámci Sítě Kraje byla zjištěna ve 

spolupráci Kraje a příslušných obcí, jichž se poskytování Služby bezprostředně dotýká. Na 
základě usnesení rady Kraje Vysočina ze dne 23. 6. 2015, č. 0289/04/2015/ZK, byla 
Služba zařazena do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina, představující síť 
veřejně podporovaných sociálních služeb v kraji.  

 
3) V rámci řízení o zařazení do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina Poskytovatel 

prokázal, že je schopen zajistit dostupnost poskytování Služby v požadované kvalitě a 
kapacitě. 

 
Čl. 4 

Právní postavení Příjemce v rámci Sítě Kraje 
 

1) Tato smlouva k zajištění dostupnosti poskytování Služby zařazením do Sítě Kraje zakládá 
povinnost Poskytovatele k poskytování Služby v rámci Sítě Kraje, jejíž obsah a rozsah jsou 
vymezeny v této smlouvě.  

 
2) Kraj provádí každoroční aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a 

vyhodnocuje nutnost jejích změn v závislosti na vývoji potřeb obsahu, rozsahu či způsobu 
poskytování sociálních služeb osobám v nepříznivé sociální situaci. Z tohoto důvodu se i v 
průběhu doby trvání Pověření mohou měnit některé podmínky poskytování Služby, 
zejména kapacita, místo provozování služby, cílová skupina apod. 

 
Čl. 5 

Povinnosti Příjemce v stanovené v souvislosti s pověřením k poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu  

 
Poskytovatel je po dobu trvání Pověření povinen zejména:  

a. zajistit rozsah služby definovaný v čl. 2 této smlouvy;  
b. vytvářet veškeré předpoklady k tomu, aby byl po právní, organizační, ekonomické a 

personálně odborné stránce schopen plnit veškeré povinnosti poskytovatele Služby 
stanovené právními předpisy, příslušnými metodikami, uzavřenými smlouvami a dalšími 
právními jednáními či akty;  

c. vykazovat údaje o poskytovaných službách dle pokynů zadavatele; 
d. podávat podklady ke změnám sítě, hlásit finanční prostředky získané na zajištění služby 

a hlásit další ukazatele o zajištění dostupnosti a vytížení služby; 
e. informovat Zadavatele neprodleně o skutečnostech, které mohou mít ve svém důsledku 

vliv na plnění povinností Příjemce souvisejících se zařazením do Sítě Kraje. 
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Čl. 6 
Vyrovnávací platba 

 
1) Financování služby se v souladu s touto smlouvou děje na základě tzv. vyrovnávací 

platby, jež je upravena přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména Rozhodnutím 
Komise (2012/21/EU ze dne 20. 12. 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, případně Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy 
o fungování Evropské unie na podporu de minimis udílenou podnikům poskytujícím služby 
obecného hospodářského zájmu.  

 
2) Vyrovnávací platba je stanovena jako celková výše prostředků z veřejných rozpočtů, 

kterou Služba potřebuje k zajištění dostupnosti poskytování Služby (dokrytí svých 
provozních potřeb) vedle prostředků, které získá vlastní činností.  

 
3) Vyrovnávací platba za Službu je kalkulována jako rozdíl optimálních nákladů a optimálních 

výnosů z vlastní činnosti Poskytovatele (úhrady za poskytování sociálních služeb od 
uživatelů, úhrady zdravotních pojišťoven, popřípadě též další příjmy spojené 
s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné rozpočty). 

 
4) Pro výpočet vyrovnávací platby v rámci Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina je 

uplatňován výpočet rozdílem optimálních nákladů a optimálních výnosů, přičemž jsou obě 
složky stanoveny ve Výzvě k podávání žádostí o dotace z rozpočtu Kraje Vysočina, 
příspěvek na provoz - Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora 
vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV schválené 
dne 15. 3. 2016 usnesením č. 0468/10/2016/RK, popřípadě změněny pozdějším 
usnesením rady kraje, a to na základě dat z dostupných výkazů poskytovatelů sociálních 
služeb v Kraji Vysočina. Konkrétní výpočet vyrovnávací platby za Službu je uveden 
v tomto dokumentu. 

 
5) Vyrovnávací platba je vypočtena na kapacitu Služby, která byla vymezena v čl. 2 této 

smlouvy. 
 

Čl. 7 
Doba pověření, vyřazení ze Sítě Kraje 

 
1) Poskytovatel je na základě této smlouvy zařazen do Sítě Kraje do 31. 12. 2018. 
2) V případě, že Poskytovatel nebude plnit řádně povinnosti spojené se zařazením do 

Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina a se zajištěním dostupnosti a efektivity 
poskytování Služby a nezjedná dostatečnou nápravu ani ve lhůtě stanovené ze strany 
Zadavatele, může být platnost pověření ze strany kraje ukončena a Poskytovatel z Krajské 
sítě sociálních služeb Kraje Vysočina vyřazen i před uplynutím stanovené doby. 
V takovém případě je povinen do 30-ti dnů ode dne ukončení platnosti tohoto pověření 
podat mimořádné vyúčtování a vrátit nevyužité finanční prostředky nebo část vyrovnávací 
platby, o kterou byla překročena vyrovnávací platba odpovídající době platnosti pověření. 

 
 

Čl. 8 
Výkon veřejné služby 

 
1) Tato smlouva představuje společný akt, jímž je Poskytovatel pověřen poskytováním služby 

obecného hospodářského zájmu ve smyslu článku 4 Rozhodnutí Komise o použití čl. 106 
odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby 
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za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb 
obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU) ze dne 20. 12. 2011. 

2) Poskytovatel uzavřením této smlouvy akceptuje toto Pověření k poskytování služby 
obecného hospodářského zájmu. 

3) Zadavatel a Poskytovatel touto smlouvou nahrazují veškerá dřívější pověření k 
poskytování služby obecného hospodářského zájmu uvedené v čl. 2 této smlouvy a jejich 
účinnost končí dne 31. 5. 2016. 

 
Čl. 9 

Závěrečná ujednání 
 

1) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran. 

 
2) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných 

dodatků na základě dohody obou smluvních stran. 
 
3) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 
 
4) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Zadavatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že 

je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které 
jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé 
strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy. 

 
5) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Zadavatele 

a druhé pro Poskytovatele. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení 
smlouvy. 

 
6) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, 

podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 
 
7) O uzavření této smlouvy rozhodla Rada Kraje Vysočina dne 24. 5. 2016 usnesením č. 

…………………………. 
 

 
V ............................. dne ........................        V Jihlavě dne ........................... 
 
 
  
    .......................................................                    .....................................................  
  Mgr. et Bc. Petr Krčál 
                                                                                               radní Kraje Vysočina 

 

 




